OZNANILA – DON BOSKOV MESEC
– Nedelja, 16. jan: Druga med letom.
– Ponedeljek, 17. jan:
Radvanje: po več. maši ob 18.30 srečanje članov ŽPS.
– Torek, 18. jan: teden molitve za edinost; biblična ob 19.00.
– Četrtek, 20. jan: drugi 'Majcnov večer' v pripravi na
praznik sv. J. Boska: koncert sodobne krščanske glasbe –
Mesto na gori (po večerni sv. maši ob 19.30).
:: V SMC bodo v pripravi na don Boskov praznik ustvarjalne
delavnice, od 17.00 do 18.30; prijave prek QR kode - desno.
– Sobota, 22. jan: god bl. Lavre Vikunje. Ob 8.00 srečanje
članov ZMP. ::: Don Boskov turnir v družabnih in namiznih
igrah, popoldne ob 15.00.Vabljene vse generacije.
– Nedelja, 23. jan: Tretja med letom, nedelja Božje besede
(Svetega pisma). Pri Don Bosku bo pri maši ob 10.30
predstavitev letošnjih katehumenov – ki se pripravljajo na
zakramente krsta, obhajila, spovedi in birme.
--------------------------------------

– Ponedeljek, 24. jan: Praznik sv. Frančiška Saleškega,
škofa, po katerem salezijanci nosimo ime.
– Sreda, 26. jan: Tretji 'Majcnov večer' v pripravi na don
Boskov praznik: tema – Frančišek Saleški, ob 400-letnici
njegove smrti, ob 19.00 v Majcnovi dvorani (J. Potočnik).
– Četrtek-sobota, 27.-29. jan: tridnevnica k prazniku sv.
J. Boska. V četrtek nas bo nagovoril naš inšpektor g. Marko
Košnik, v petek kaplan Mitja Franc, v soboto Srečko Golob.
:: V četrtek bodo v SMC v pripravi na DB praznik ustvarjalne
delavnice, od 17.00 do 18.30; prijave prek QR kode - desno.
– Sob, 29.: Radvanje: od 16.00 češčenje Najsvetejšega.
– Nedelja, 30. jan: 4. med letom. PRAZNIK SV. JANEZA
BOSKA, zavetnika naše župnije in vse naše ustanove.
Ob 10.30: glavno župnijsko slavje. Slovesno mašo bo
vodil g. Peter Pučnik iz Veržeja. Po maši: srečelov.
-- Popoldne bo pri Don Bosku tudi romarska slovesnost:
ob 14.30 molitvena ura pred Najsvetejšim, ob 15.30 pa
slovesna maša, ki jo bo ob navzočnosti več salezijancev
vodil inšpektor Marko Košnik.
– Pon, 31. jan: Slovesni praznik sv. Janeza Boska.
,

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
23.1.2022. – 3. ned. med letom
- Karolina in Srečko Horvat
30.1.2022 – JANEZ BOSKO
- mladina
Berila najdeš v: hozana.si

.

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

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).
--------------------------------------------------------------------------

DAN CELODNEVNEGA
ČEŠČENJA

v cerkvi sv. Janeza Boska
v ponedeljek 31. januarja
od 8.30 do 18.30

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

Verski tisk: Nova oznanila Naše
korenine, Družina …
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, 16. 1. 2022 (2/22)

KAR KOLI VAM REČE, STORITE
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati
je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in
njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova
mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od
mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla
strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« (Jn 2,1-5)
Sv. Avguštin pravi: »Gospod je bil povabljen in je šel
na svatbo. Da je Gospod sprejel povabilo in šel na svatbo,
je potrditev, da je on avtor poroke. Gospod je namreč šel
na svatbo, da bi utrdil zakonsko ljubezen in razodel
skrivnost zakonske združitve.« Jezus nam s tem za vse čase
dopoveduje, kako pomemben je 'Božji blagoslov' na
skupni poti dveh, ki se imata rada in si ustvarjata družino.
Tudi mi smo povabljeni na »svatbo« življenja.
Povabimo nanjo Jezusa, povabimo Marijo – potem bomo
tudi mi doživljali čudežna znamenja v stiskah in
preizkušnjah svojega življenja. In vsakdanji dogodki (voda)
se bodo z Marijo in Jezusom spreminjali v čudovite darove
življenja (vino); potem bo naš pogled poln upanja, bo naše
srce polno ljubezni, bodo naše roke pripravljene dajati in
z veseljem in pogumno bomo stopali po poti svetosti.
Tudi vse spodbude v pripravi na praznik sv. Janeza
Boska, naj nam pomagajo, da bi poživili svojo vero in se z
veseljem odzivali na svetost življenja našega zavetnika,
očeta in učitelja mladih. Ko bi se zavedali, kaj tudi danes
pomeni don Boskova karizma v svetu, bi še z večjim
ponosom in s še večjo zavestjo odgovornosti za živost
njegove karizme v Mariboru tudi sami odgovarjali na
Jezusov klic 'Hodi za menoj!' in Marijino spodbudo 'Kar
koli vam reče, storite!'. don Boskovi salezijanci, Maribor

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

16. – 30. januar 2022

NEDELJA
16. 1.
2. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

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

ponedeljek
17. 1.
Anton, puščavnik

B
R
B

8.00
18.00
18.30

V čast Svetemu Duhu
// Za zdravje hčerke (KM)
Za + Hermino Kašan, 30. dan po pogrebu
Za + moža Antona in sina Miroslava Ževart

torek
18. 1.
Marjeta Ogrska, red.

8.00
18.00
18.30

// Za zdravje hčerke (KM)
Za žive in ++ župljane

sreda
19. 1. – božji sl. Baraga

B
R
B
R
B

8.00
18.30

V zahvalo

četrtek
20. 1. – Boštjan, muč.

R
B

8.00
18.30

Po namenu darovalcev
V dober namen in za zdravje v družini

petek
21. 1. – Neža, muč.

R
B

8.00
18.30

sobota
22. 1.
Vincencij, Lavra Vicunja

B
R
B

8.00
18.00
18.30

NEDELJA
23. 1.
3. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + Majdo Knechtl
iz Sv. Trojice
Za ++iz druž. Švarc (Janeza, Elizabeto, Janeza, Borisa, Mira)

ponedeljek
24. 1.
Frančišek Saleški, šk-c.uč.

B
R
B

8.00
18.00
18.30

Za + babico Frančiško Jerman, obl. in ++ iz družine Šalamon
Za duhovne poklice

torek
25. 1.
Spreobrnitev ap. Pavla

B
R
B

8.00
18.00
18.30

Za + Draga (m) Brodnjak
Za + Franca in Tilčko Kosi
Za + Pavleka Malajnera

sreda
26. 1. – Timotej in Tit, šk.

R
B

8.00
18.30

V čast Svetemu Duhu za ureditev razmer v družini

četrtek
27. 1. – Angela Merici

R
B

8.00
18.30

Za žive in ++ župljane
V zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov

petek
28. 1. – Tomaž Akvinski

R
B

8.00
18.30

Po namenu darovalcev

Sobota
29. 1.
Valerij, škof

B
R
B

8.00
18.00
18.30

NEDELJA
30. 1.
4. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

SVETOPISEMSKI MARATON
od 22. do 27. januarja
tudi letos preko spleta

// (KM)
// (KM)
// (KM)
Za zdravje hčerke (KM)
Za + Dubravko Bezjak

// 16.00 za žive in ++ v domu

V času negotovosti in brezupa si želimo,
da bi kristjani trdno verovali v gotovo
upanje, da bo Gospod nekega dne vse
naredil na novo. Prav vse negotovosti, skrbi
in težave so za nas, Kristusove učence,
priložnost, da se obrnemo k Njemu, se
priklopimo na Vir in z vsemi pljuči
zadihamo in zaživimo. Svetopisemski
maraton je priložnost prav zato – da se
znova z vsem srcem obrnemo k Njemu.
Zaradi epidemije se bodo branje
Svetega pisma in spremljevalni dogodki
tudi letos odvijali na spletu. Veselimo se
lanske izkušnje, ko se je zaradi spletne
povezave lahko priključila res vsa Slovenija.
Informacije:

www.svetopisemskimaraton.si
Eva Strajnar, koordinatorka

RAJNI V DECEMBRU 2021
Za + Anico in Stanka Mom
Za žive in ++ iz družin Turek, Šprajc in Bezjak

Draš Kazimir (88) Radvanje
Harc Anton (88) Radvanje
Kašan Hermina (85) Radvanje
Porekar Svobodin (78) J. Bosko

TEDEN MOLITVE
za edinost kristjanov: 18.-25. januar
Letošnji teden molitve za edinost
kristjanov obhajamo že znotraj triletnega
sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno
ekumensko razsežnost. Papež Frančišek je
rekel: »To sinodo živimo v duhu molitve, s
katero se je Jezus obrnil na Očeta za svoje:
‚Da bi bili vsi eno‘ (Jn 17,21). K temu smo
poklicani: k edinosti/enosti, k občestvu, k
bratstvu, da čutimo, da nas objema edina
Božja ljubezen. Vsi, brez razlik, moramo
ohranjati in trdno zagovarjati to edinost.«
Glavna misel je vzeta iz Matejevega
odlomka o obisku modrih: »Videli smo, da
je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklonit« (Mt 2,2). Oznanja upanje, saj
govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko
doživljamo temo preizkušenj in križ.
Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo
ugledali modri, je znamenje upanja. Vodila
jih je k še večji luči, ki je Jezus.
Naša misel in molitev bosta v tem tednu
objemali trpeča ljudstva na Srednjem vzhodu. Terorizem in vojne sta nekatere pokrajine spremenila v pogorišče in ruševine.
Kristjani se v cerkvah še vedno zbiramo
ob jaslicah. Pridružili se bomo modrim – sv.
trem kraljem – in se v skupni molitvi
poklonili Novorojenemu. Čim bliže mu
bomo, tem bolj bomo tudi eno med seboj.
--------------------------------------------------------

GIMNAZIJA ŽELIMLJE in DOM JB:
VIRTUALNI DAN ODPRTIH VRAT
bo v soboto 22. jan. od 10.00-12.00.
Predstavitev življenja na salezijanski
gimnaziji in v dijaškem domu Janeza
Boska. Oglejte si spletno stran:
https: zelimlje.si.
Info: zelimlje@zelimlje.si

