OZNANILA
– Nedelja, 19. dec: 4. adventna, nabirka je namenjena za
bogoslovje. Hvala. Pred Božičem vabljeni k spovedi in tudi k
udeležbi pri božični 9-dnevnici.
:: B:: Pred cerkvijo lahko vzamete božični okrasek: angela iz
filca, delo našega SMC, vaš dar pa namenjamo za ureditev
večnamenske dvorane.
– Ponedeljek-četrtek, 20.-23. dec: pri don Bosku bo vsak
večer od 17.30 do 19.15 priložnost za božično sv. spoved.
– Torek, 21. dec: srečanje biblične skupine, ob 19.00.
– Petek, 24. dec: prvi sveti večer. Sv. maše bodo: v
Radvanju ob 18.00 in 22.00; pri Don Bosku ob 18.30 in
24.00 (pol ure pred polnočnico bo božične pesmi prepevala
družina Luketič). Otroci še posebej vabljeni k božičnici pri
Don Bosku ob 18.30.
:: Doma ne pozabite na blagoslov hiše oz. stanovanja.
– Sobota, 25. dec: BOŽIČ – slovesni praznik
Gospodovega rojstva. Sv. maše – kot ob nedeljah.
– Nedelja, 26. dec: nedelja sv. družine. Pri vseh mašah
blagoslov otrok.
– Blagoslov doma/stanovanja. Od nedelje 26. dec.
popoldne do naslednje nedelje (razen za novo leto) možnost,
da duhovnik blagoslovi vaš dom. Prijave: v žup. pisarni pri
Don Bosku, po tel. ali e-pošti.
--------------------------------------

– Petek, 31. dec: drugi sv. večer. Vabljeni k sv. maši, da se
Bogu zahvalimo za vse v letu 2021.
– Sobota, 1. jan: Božja Mati Marija, novo leto. Sv. maše
bodo kot ob nedeljah.
– Nedelja, 2. jan: 2. božična, prva nedelja v mesecu –
nabirka je namenjena za potrebe cerkve.
-----------------------------

Verski tisk: Družina, Oznanila, Knjižica T.C. (križev pot),
Družinska pratika, Kadilo z ogljem za blagoslov na sv.večere.
POVABILO za NAROČILO OGNJIŠČA IN DRUŽINE.
Zelo vas vabim, da ob prihajajočem novem letu razmislite o
naročilu Ognjišča in Družine. Menim, da bi v naši dokaj
veliki župniji lahko bilo bistveno več rednih naročnikov.
,

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
19.12. – 4. adventna nedelja
- Družina Golob
24.12. – Božičnica (18.30)
- otroci
24.12. – Polnočnica
- Dragica Knez in Zdravko Luketič
25.12. – Božič
- Alenka in Andrej Kerle
26.12. – 1. božična nedelja
- Božica Glavica in Andrej Knez
2.1.2022. – 2. božična nedelja
- Mirjam in Lin Luketič
Berila najdeš v: hozana.si
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BLAGOSLOV DOMA

Blagoslovna molitev je molitev,
ki kliče na nas Božji blagoslov. Ves
blagoslov prihaja edino od Boga.
Njegova dobrota, njegova bližina,
njegovo usmiljenje je blagoslov.
Najkrajša blagoslovna molitev je:
»Gospod naj te blagoslovi!«
Duhovnik v moči svoje službe
izrecno blagoslavlja v Jezusovem
imenu in po naročilu Cerkve. Njegova prošnja za blagoslov je posebej
učinkovita z duhovniškim posvečenjem in v moči molitve celotne
Cerkve.
(Youcat 484)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dete nam je rojeno, sin nam je
dan. Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se: Čudoviti svetovalec,
Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.
Izaija 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SPLET:

maribor.donbosko.si

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DAR ZA SV. MAŠE, za CERKEV ali za druge potrebe (namen: MAŠA, DAR) lahko oddate na:
DON BOSKOV CENTER, Engelsova ul. 66, Maribor, TRR SI56 6100 0001 5103 344
ŽUPNIJA MB – RADVANJE, Lackova ul. 2, Maribor, TRR SI56 6100 0001 5303 649
.

NAROČILO sv. MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040 (župnik Janez Potočnik)
ali po e-pošti: janez.potočnik@sdb.si; maribor@sdb.si fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB

.

Nedelja, 19. 12. 2021 (26/21)

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dete v jaslih je naš Rešitelj. Naš Gospod Jezus Kristus,
prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz Device
Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v
nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej
poti po njej vsi imeli življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki preganja temo nevednosti
in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega
usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni,
zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in
neverni, miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah
odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v grožnjah
in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.
Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o
tem, kdo smo in kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu
smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je
namenil neskončnost bivanja pri sebi.
Vsem, še posebej bolnim in trpečim, brezdomcem,
prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno
bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo
božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu
želimo več medsebojne povezanosti, da bi iskali to, kar nas
povezuje in nam prinaša skupno dobro.
+++++++++

Voščilu slovenskih škofov
se v iskreni hvaležnosti pridružujemo
salezijanci Don Boskovega centra Maribor
Janez POTOČNIK, župnik in Mitja FRANC, kaplan
Tone Ciglar in Srečko Golob, duhovna pomočnika

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje
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4. ADVENTNA NEDELJA
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ponedeljek
20. 12.
Vincencij, duhovnik
torek
21. 12.
Peter Kanizij, duh-cer.uč.
sreda
22. 12. – Frančiška, red.
četrtek
23. 12. – Janez Kancij, duh
petek
24. 12.
Adam in Eva
SVETI VEČER
sobota
25. 12.
BOŽIČ
GOSPODOVO ROJSTVO
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SVETA DRUŽINA
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10.30

ponedeljek
27. 12.
Janez, apostol, evangelist
torek
28. 12.
Nedolžni otroci, mučenci
sreda
29. 12. – božična osmina
četrtek
30. 12. – božična osmina
petek
Silvester
31. 12. – božična osmina
Sobota
1. 1.
Novo leto
BOŽJA MATI MARIJA
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2. BOŽIČNA NEDELJA
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Štefan
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19. dec. 2021 – 2. januar 2022
za + Janeza Zorka
za + Marjeto Horvat
za + Hinka Robnik
v čast Svetemu Duhu
za žive in ++ župljane
za duhovne poklice

za žive in ++ iz rodbine Šuštar
za ++ starše Linec in Krajnc

// 16.00 za žive in ++ v domu
za + Janeza Bajca in Janka Kača
za ++ starše Martina (m) in Marijo Krajnc

za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
za + Avguština (m) in Pavlo (ž) Vrblač
za + Marijo Tadina
za domovino
za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve
za duše v vicah
za + g. Janka Kača
za ++ zakonca Lobnik, prva dobrotnika D. Boskovega centra
v spomin na Gašperja, Svita, Aljaža in za zdravje otrok
za + Majdo Knechtl

za žive in ++ dobrotnik Don Boskovega centra
za + Anico Ošlaj, obl.
za + Štefana Godina, obletna
za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
za + mamo in ata Flajšar

NEDELJA KARITAS PRI DON BOSKU
Prva adventna nedelja je redno tudi
nedelja karitas. Nanjo se pripravljamo že
ves teden pred to nedeljo. K temu so nas
spodbujale tudi posebne vrečke, ki smo jih
prejeli v nedeljo 21.11. Nastavljenih je bilo
60 vreč, vrnjenih pa 40 polnih vreč – 110kg
hrane in drugih dobrin (ki so bile
predlagane na posebnem listu). Dokupili
smo še 50 kg raznih dobrin. Tako bomo
lahko za letošnje praznike obdarili 45
starejših oseb in 55 otrok.
Tudi nabirka te nedelje je v celoti šla za
karitas: za nadškofijsko karitas (2/3, letos
300€) in za župnijsko karitas (1/3, letos
150€). Iskrena hvala vsem, ki ste odprli
svoje srce, shrambe in denarnice.
Župnijska karitas MB – sv. J. Bosko

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V obeh župnijah (Radvanje in Sv. Janez
Bosko) smo imeli, potem ko je bil s strani
mariborske nadškofije potrjen seznam s
člani obeh župnijskih svetov, doslej dve seji
(novembra in decembra).
Glavne teme srečanj: pogled v dogajanje
preteklih mesecev (začetek pastoralnega
leta, stanje pri verouku, praznik sv. birme
in obeh župnijskih žegnanj) in načrti za
naprej (praznovanje Miklavža, načrtovanje
božič-nih praznikov, priprava jaslic ipd.).
Zlasti na drugi seji pa smo se v uvodnem
pogovoru ustavili ob podobi sv. Jožefa in
razmišljali o stanju ene ali druge župnije.

OBISKAL NAS JE MIKLAVŽ
V nedeljo 5. decembra popoldne nas je
v župnijski cerkvi sv. Janeza Boska obiskal
sv. Miklavž. Ker smo v tako čudnih časih, se
je odločil, da bo v naši cerkvi obdaroval
otroke obeh župnij (tudi otroke iz župnije
Radvanje).

In da ne bi postavljali v nevarnost sebe
in druge zaradi korona virusa, je izrazil željo
in pripravljenost, da bo otroke obdaroval v
štirih skupinah, na vsake pol ure od 16.00
naprej. In tako se je zgodilo: zaradi skrbnih
staršev ob prijavi v določeno skupino je
srečanje s sv. Miklavžem lepo potekalo, še
posebej v veselje nad 100 otrok.

Papežev molitveni namen
za DECEMBER 2021
ZA EVANGELIZACIJO – KATEHETI
Molimo za katehete, ki so poklicani,
da oznanjajo Božjo besedo,
naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha
s pogumom in ustvarjalnostjo.

ZAKAJ SEM SE RODIL?
Rodil sem se ubog, pravi Bog,
da bi tako jaz postal tvoje edino bogastvo.
Rodil sem se nag, pravi Bog
da bi znal ti ‘sleči’ samega sebe.
Rodil sem se v hlevu, pravi Bog,
da bi se ti naučil posvečevati vsako okolje.
Rodil sem se slaboten, pravi Bog,
da se me ti ne bi nikoli bal.
Rodil sem se iz ljubezni, pravi Bog,
da ti ne bi nikoli podvomil o moji ljubezni.
Rodil sem se ponoči, pravi Bog,
da bi verjel, kako lahko jaz razsvetlim
vsako temo.
Rodil sem se kot oseba, pravi Bog,
da se ti ne bi nikoli sramoval samega sebe.
Rodil sem se kot človek, pravi Bog,
da bi ti lahko postal Božji otrok.
Rodil sem se sredi preganjanja, pravi Bog,
da bi se ti lahko soočil z vsakdanjimi
težavami.
Rodil sem se v vsej preprostosti, pravi Bog,
da tudi ti ne bi zapletal svojega življenja.
Rodil sem se … v tvoje življenje,
pravi Bog.
Lambert Noben

