OZNANILA
– Nedelja, 2. jan: 2. božična, prva nedelja v mesecu –
nabirka je namenjena za potrebe cerkve, hvala vam.
Mesec januar, ki ga začenjamo, je tudi don Boskov mesec!
– Ponedeljek, 3. jan: pri Don Bosku ob 19.00 srečanje ŽPS.
– Torek, 4. jan: pri DB ob 19.00 srečanje biblične skupine.
– Sreda, 5. jan: tretji sveti večer; povabljeni, da blagoslovite
dom in na podboje vrat nalepite posebne nalepke.
– Četrtek, 6. jan: slovesni praznik Gospodovega
razglašenja – trije kralji. Sv. maša pri DB tudi zjutraj ob 8.00.
– Petek in sobota, 7.-8. jan: sta prva v mesecu. Pri mašah
izročitev Jezusovemu oz. Marijinemu srcu; tudi obisk
bolnikov na domovih.
– Nedelja, 9. jan: Jezusov krst. Obnovimo obljube sv. krsta.
--------------------------------------

– Ponedeljek, 10. jan: Pri Don Bosku ob 19.30 srečanje
starejše zakonske skupine.
– Sreda, 12. jan: Prvi 'Majcnov večer' – v pripravi na don
Boskov praznik: tema – Marijine podobe v DBC.
– Petek-nedelja, 14.-16. jan: Usposabljanje salezijanskih
animatorjev v Veržeju.
– Nedelja, 16. jan: Druga med letom.
-----------------------------

USTVARJALNE DELAVNICE v pripravi na don Boskov
praznik bodo od 6. jan. potekale vsak četrtek od 17.00 do
18.30 v prostorih SMC-ja. V januarju se bodo prepletale s
tematiko Don Bosko (sanje). Vabljeni otroci in starši - vsi, ki
radi ustvarjate. Obvezne prijave preko QR kode (desno).
SREČELOV: Za don Boskov praznik načrtujemo že tradicionalni DB srečelov. Vabljeni, da donirate ali sponzorirate
dobitke vseh vrst. Izkupiček bo za otroška igrala in ozvočenje
za večje zunanje dogodke (oddate v žup. pisarni ali SMC).

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
2.1.2022. – 2. božična nedelja
- Mirjam in Lin Luketič
9.1.2022. – Jezusov krst
- Družina Majer
16.1.2022. – 2. ned. med letom
- Mojca in Jernej Kolarič
23.1.2022. – 3. ned. med letom
- Karolina in Srečko Horvat
30.1.2022 – JANEZ BOSKO
- mladina
Berila najdeš v: hozana.si
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DON BOSKOV MESEC
»MAJCNOVI VEČERI«

Vabljeni, da se dobro pripravimo na
praznik zavetnika naše ustanove
sv. Janeza Boska, zato bomo znova
pripravili tri »Majcnove večere« v
pripravi na don Boskov praznik:
1. Majcnov večer–sreda, 12. jan:
Podobe Marije v Don Boskovem
centru Maribor (Tone Ciglar), 19.00.
2. Majcnov večer – četrtek,20. jan:
Večer sodobne krščanske glasbe,
gostje: Mesto na gori, ob 19.30.
3. Majcnov večer – sreda, 26. jan:
Sv. Frančišek Saleški (po katerem
salezijanci nosimo ime), ob 400.letnici njegove smrti; ob 19.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Verski tisk:Ognjišče, Žup.oznanila, Knjižica T.C. (križev pot).

POVABILO: Vabim vas, da ob začetku leta naročite

revijo Ognjišče in tednik Družina.
Letna naročnina v l. 2022: Ognjišče=35€, Družina=130€.
,

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

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, 2. 1. 2022 (1/22)

KRISTJAN, SPOZNAJ SVOJE DOSTOJANSTVO
Iz božičnega govora sv. Leona Velikega, papeža
»Preljubi! Danes se nam je rodil naš Odrešenik, zato se
veselimo! Danes se je rodilo življenje, tisto življenje, ki
odstranjuje strah pred smrtjo in nam daje veselje zaradi
večnih obljub. Nihče ni izključen od te sreče, vsi imamo
skupen razlog za veselje: Naš Gospod, zmagovalec nad
grehom in smrtjo, ki ob svojem prihodu ni našel nikogar
brez krivde, je prišel odrešit vsakega izmed nas. Naj se
raduje svetnik, ker se mu bliža palma zmage; naj se veseli
grešnik, ker se mu ponuja odpuščanje; opogumi naj se
nevernik, ker je povabljen k življenju.
Ko je prišla polnost časov, je hotel Božji Sin človeško
naravo spraviti z njenim stvarnikom in si je prav zato
privzel isto človeško naravo, da bi prinašalca smrti, satana,
premagal z isto naravo, katero je ta prej zasužnjil.
Odložimo torej starega človeka s prejšnjim življenjem.
Deležni smo Jezusovega rojstva, zato se odpovejmo delom
mesa. Spoznaj, kristjan, svoje dostojanstvo, in ko si postal
deležen Božje narave, se nikar ne vračaj nazaj v tisti čas,
ko si še živel grešno življenje. Pomni, kdo je tvoja Glava in
kakšnega telesa si ud. Le spomni se, da si bil iztrgan iz oblasti
teme in prestavljen v Božjo luč in v Božje kraljestvo. V
zakramentu sv. krsta si postal tempelj Svetega Duha. Nikar
ne odganjaj od sebe tako imenitnega gosta z neprimernim
življenjem in ne vračaj se nazaj v satanovo sužnost. Vedi, da
je bila Kristusova kri cena za tvoje odrešenje.«
++++++++++++++++++++++++++++++++

Salezijanci Don Boskovega centra želimo vsem ljudem
dobre volje iz obeh župnij: sv. Frančiška Asiškega v
Radvanju in sv. Janeza Boska, da bi vas Gospod, ki je
Emanuel (Bog z nami) blagoslavljal vse dni v letu 2022.

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

2. – 16. januar 2022
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Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
Za + mamo in ata Flajšar
Za zdravje v družini in + Benota

petek
prvi
7. 1. – Rajmund, duhovnik
sobota
prva
8. 1.
Severin, opat
NEDELJA
9. 1.
JEZUSOV KRST
ponedeljek
10. 1.
Gregor Niški, šk-c.uč
torek
11. 1.
Pavlin Oglejski, škof
sreda
12. 1. – Tatjana, mučenka
četrtek
13. 1. – Hilarij, šk-c.uč
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petek
14. 1. – Odon, prior
Sobota
15. 1.
Absalom, koprski škof
NEDELJA
16. 1.
2. NEDELJA MED LETOM
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// 16.00 za žive in ++ v domu
Za + Ferdinanda Navodnik
// (KM)
Za duhovno zdravje hčerke (KM)
V čast Marijinemu srcu

NEDELJA
2. 1.
2. BOŽIČNA NEDELJA
ponedeljek
3. 1.
Presveto Jezusovo ime
torek
4. 1.
Angela, redovnica
sreda
tretji sv. večer
5. 1. – Janez Nepomuk, šk
četrtek
6. 1. – Gašper, Miha, Bolt.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Za + Genovefo in Petra Knechtl
V čast Svetemu Duhu

Za + Jožico Markoja
V čast Svetemu Duhu
Za duhovne poklice
V zahvalo in za zdravje Mojce
V čast Jezusovemu srcu

Za + Jožeta Orešnik
Za duhovne poklice
Za + Stanislava Obaha
Za ++ iz družin Jarni in Kovač
V zahvalo za 50 let življenja ljubečega moža in atija
Za duhovno zdravje hčerke (KM)
V zahvalo za ve prejete milosti v letu 2021
Za + Hermana Mirt

// (KM)

Za + Iva (m) Zorger
// (KM)
// (KM)
Za + Ludvika Strmšek, Franca Kline in Andrija (m) Senčar

Za + Alojza Holer
Za vse ++ Knechtlove
Za + Heleno Janžič, Franja, Marjana in Marijo Kodba in druge

PRVE MISLI NAŠE SINODALNE POTI

VEZILO 2022

Nekaj mislih z drugega srečanja župnijskega pastoralnega sveta pri Don Bosku:
- veseli in ponosni smo lahko, da naše
občestvo živi in celo raste. Pohvaliti je
treba številne skupine, ki dobro delujejo in
jih v njihovem delu tudi podpreti;
- laiki v župniji morajo imeti svoje mesto
in potrebno jih je povabiti, da svoje talente
dajo na voljo za rast župnije;
- Karitas želi v svoje delo bolj vključiti
tudi mlade in s tem pomladiti sodelavce,
saj je dela na tem področju veliko (fizična
pomoč, pogovori z ljudmi, razne akcije …);
- podan je bil predlog, da bi se enkrat
mesečno organiziralo srečanje oz. druženje
za starejše v naši župniji;
- glede mladinskega centra ugotavljamo,
da smo lahko kar pozitivno presenečeni:
župnija raste, mladi prihajajo, število
animatorjev se povečuje, družine se
vključujejo … Seveda pa je na obseg dela v
preteklem obdobju močno vplivala korona;
- v odnosu župnija – salezijanski
mladinski center je dosti pozitivnih stvari,
je pa tudi kaka zadeva, o kateri bi se bilo
dobro pogovoriti in najti primerne rešitve;
- urejena okolica, možnost parkiranja,
športni objekti … vse to privablja tudi
neverujoče; iskati moramo načine, kako jih
primerno vključevati v razne programe;
- na nas samih je, da bi naredili kaj zase
in bi tako laže prispevali za skupno dobro.

Vse delajte iz ljubezni,
nič iz prisile.

Papežev molitveni namen
za JANUAR 2022
ZA PRAVO ČLOVEŠKO BRATSTVO
Molimo za ljudi, ki so zaradi vere
diskriminirani in preganjani, da bi v
skupnosti, kjer živijo, dosegli priznanje
svojih pravic in dostojanstva, ki izhaja iz
dejstva, da smo si vsi med seboj bratje.

»Vse delajte iz ljubezni, nič iz prisile« je
misel teme, ki jo je vrhovni predstojnik
salezijancev Ángel Fernández Artime izbral
za Vezilo 2022 in se navdihuje v sv.
Frančišku Saleškem ob 400. obletnici
njegove smrti. Ta misel je navdihovala tudi
različne umetnike z vsega sveta, ki so na
Centralni salezijanski sedež v Rim poslali
različne predloge upodobitev te ključne
misli za vso salezijansko družino.
Med vsemi prispelimi je 10. don Boskov
naslednik izbral dve, ki na različna načina
in z različnima pristopoma nagovarjata in
spodbujata salezijansko družino, da vztraja
v don Boskovem stilu in sledi znameniti
ljubeznivosti ženevskega svetnika.
Agustín de la Torre iz Španije

ulični umetnik Mauro Pallotta iz Rima

