
Nedelja, 24.4.'22  (9/22) 
 

ALELUJA ! 
 

Spoštovani bratje in sestre v Kristusu! 
Obhajamo Belo nedeljo, drugo velikonočno nedeljo, 

nedeljo Božjega usmiljenja: kako zelo nas Gospod ljubi 
in kako nam vedno znova v svoji veliki ljubezni 
odpušča! In nam daje svoj mir. Navdušeno vzklikamo in 
prepevamo 'aleluja!' In letos še kako upravičeno! Zakaj? 
 ker se končno po dveh letih sproščajo ukrepi zaradi 

korona epidemije in smo lahko znova kot občestvo 
obhajali praznične dni; 

 ker smo v teh svetih dneh zares doživljali milosti, ki 
nam jih prinaša naša vera v Vstalega Kristusa;  

 ker nam Jezus Kristus, ki je vstal in živi, daje upanje, 
mir, veselje in nas opogumlja za življenje; 

 ker smo lahko na cvetno soboto skupaj izdelovali 
butarice in presmece za cvetno nedeljo ter na 
cvetno nedeljo slovesno vstopili v naše svetišče;  

 ker se je na veliki četrtek skupaj v obeh župnijah 
predstavilo 16 prvoobhajancev, ki so pred tem zelo 
dobro pripravljeni opravili prvo spoved; 

 ker je na velikonočno vigilijo pet mladih prejelo 
zakramente krščanskega uvajanja: krst, birmo in 
prvo obhajilo; 

 ker imamo vsi mi možnost, da duhovno rastemo, da 
v svoji veri naredimo kak korak naprej in da bolj 
zagorimo v ljubezni do Kristusa, npr.: da pridemo 
večkrat k maši, morda kdaj tudi med tednom; da 
uredimo cerkveni zakon; da damo otroka krstiti; da 
ga vpišemo k verouku; da skupaj kot družina vsaj 
kdaj molimo; da se odločimo za redno spoved …  
Bodimo tudi mi žive priče Jezusa Kristusa.  

Don Boskovi salezijanci  
    

O Z N A N I L A 
 

– 2. VELIKONOČNA NEDELJA (24.4.): Bela nedelja oz. 
nedelja Božjega usmiljenja. Tudi spominski dan M. Pom.  
– Sreda, 27. april: župnijsko romanje: odhod ob 6.30 iz 
DBC, vračanje ok. 20.00.  
::: Začetek prvomajskih počitnic; verouka ne bo do 2. maja.  
– Sobota, 30. april: zadnji dan v mesecu, spomin sv. J. 
Boska. Pri maši ob 8.00 bo redno srečanje članov ZMP.  
::: Vabljeni na peš romanje na Ptujsko goro za dobro družine 
in nove duhovne poklice: štart ob 5.45 iz MB stolnice.  
 

– 3. VELIKONOČNA NEDELJA, 1. maj: Začetek šmarnic. 
::: Šmarnice za otroke bodo med tednom od ponedeljka do 
sobote ob 17.30, v Majcnovi dvorani: tisti otroci, ki imajo 
verouk ob 17.00, bodo le-tega vedno sklenili s šmarnicami – 
zato se bo v mesecu maju za te skupine verouk podaljšal za 
15 minut. Vabljeni, da se pridružite tudi starši.  
::: Danes je tudi začetek tedna molitve za duhovne 
poklice; tema tedna: Pojdi in popravi mojo Cerkev. 
 

– Ponedeljek, 2. maj: srečanje članov ŽPS, ob 19.00.  
– Torek, 3. maj: biblična skupina ob 19.00.  
– Petek, 6. maj: prvi petek v mesecu in izročitev Srcu Jezus.  

::: Tudi praznik sv. Dominika Savia, don 
Boskovega učenca, zavetnika ministrantov, 
dečkov pevcev in porodnic.  
::: Po večerni sv. maši ob 19.00 bo ob 80-
letnici življenja sobrata Toneta Ciglarja v 
Majcnovi dvorani kratek program ob odprtju 
razstave z naslovom: Drobtinice z 80-
letnikove mize in ob tem priložnost za ogled 

njegovih pisnih stvaritev. Ogled bo možen do 15. maja.  
– Sobota, 7. maj: prva v mesecu, izročitev Marijinemu srcu. 
::: Zakonci in družine to soboto pop. vabljeni v Cirkovce na 
škofijsko srečanje. Podrobnosti na letakih in plakatih.  
 

– 4. VELIKONOČNA NEDELJA, 8. maj, nedelja duhovnih 
poklicev in Dominikova nedelja. Pri maši ob 10.30 sprejem 
novih ministrantov. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

::: Verski tisk: Nova župnijska oznanila. Reklamni lističi …  
 

::: Iz Vatikana prihajajo lepe novice: papež Frančišek je 
podpisal dokument o čudežu na priprošnjo blaž. salezijanca 
brata Artemija Zattija. Pomeni, da bo v kratkem razglašen za 
svetnika – to je za Don Boskom prvi salezijanec, ki bo kot  

ne-mučenec razglašen za svetnika.  

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 
 

24. april – 2. velikon., bela ned. 
- Snježana VEBER in  
   Barbara DROBNIČ 
1. maj – 3. velikonočna nedelja 
- Rahela JAKOPEC in  
   Sibila NIDORFER  
8. maj – 4. velikonočna nedelja 
- Alenka KERLE, Dom. GABROVEC 
 
 

Berila najdeš v: hozana.si 
------------------------------------------------------------------ 

 

Papežev molitveni namen   
za APRIL 2022 

 

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE 
Molimo, da bi vlade in 

krajevne skupnosti podpirale 
zdravstvene delavce v njihovi 
skrbi za bolnike in ostarele, 
še posebej v najrevnejših 

deželah  
 
 

 
 

 
 
 

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 
Lackova ul. 2, Maribor  
TRR SI56 6100 0001 5303 649 
 
 
 

 

Karitas J.Bosko: Tel: 068.939.988 
 

NAROČILO sv. MAŠ in inform.: 
tel: 041.215.711 ali 02.429.6040  
(župnik Janez Potočnik) ali  
e-pošta:  janez.potočnik@sdb.si 
 

maribor@sdb.si fb: Bosko Mariborski 
Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, 
Engelsova ul. 66, 2000 Maribor;  
tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor 
 
 

 

 

 

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

SPLET: maribor.donbosko.si 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
 
        
 
 
 
 
.                            
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SVETE MAŠE B – J. Bosko 

R –Radvanje 24. april – 8. maj 2022 
NEDELJA 

24. 4.                        

2. VELIKONOČNA, BELA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 Za zdravje in blagoslov otrok 

Za + Franca Soršak in starše Soršak 

V zahvalo in za blagoslov Katarine  

Ponedeljek        

25. 4.  

MARKO, evangelist 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za zdravje 

Za + Marijo Hötzl 

Za duhovne poklice 

Torek              

26. 4.  

Marija, mati dobr. sveta  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za + Katarino Horvat                //           V zahvalo  

Za + Antona Robnik 

Za + Dunjo in Marijo Strašek  

Sreda           

27. 4. – Hozana, devica 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

                                                             

Četrtek 

28. 4. – Ludvik Montf.  

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

Za + Marijo Ivanuša in stare starše 

Petek  

29. 4. 

Katarina Sienska, muč. 

R 

B 

  8.00 

18.30  

18.30 

Za + Franca Novak in starše 

Za + Karolino in Franca Krajnca in stare starše 

Za + Jožeta in Barico Zagoranski 

Sobota 

30. 4.  

Pij V., papež  

B 

R 

B 

   8.00 

 18.00 

 18.30 

Za zdravje 

Za + Francija Breg in vse Bregove 

 

NEDELJA 

1. 5.    

3. VELIKONOČNA NED. 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za ++ iz rodbine Peklar, Klančnik ter na pripr. D.M. za zdravje 

Za + Marijo Hötzl 

 

Ponedeljek    

2. 5. 

Atanazij, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

V čast Svetemu Duhui 

Torek                   

3. 5.  

FILIP in JAKOB, apostola 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za ++ sorodnike Bihar 

Sreda           

4. 5. – Florjan, mučenec 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu 

Četrtek             

5. 5. – Gotard, menih 

R 

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice 

Petek        

6. 5. – DOMINIK SAVIO 

R 

B 

   8.00 

 18.30 

V čast Jezusovemu srcu 

Za + Antonijo in Franca Kraner 

Sobota                    

7. 5.                               

Gizela, opatinja 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

V čast Marijinemu srcu  

Za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA 

8. 5.                        

4. VELIK. NED., duh. pok.  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

Za + Majdo Knechtl 

Za blagoslov moža in vse rodbine  

DON  BOSKOV  CENTER 

UREJANJE OGREVANJA IN 
PREZRAČEVANJA V DON BOSKOVI 

DVORANI TER SANITARIJ PRI CERKVI  
 

V zloženki z velikonočnim voščilom smo 
vas obvestili, da bi pri Don Bosku radi 
dokončali ureditev cerkvenih sanitarij, 
ogrevanje in prezračevanje večnamenske 
dvorane ter napeljali vodo bliže cerkvi. 
Tako bi odgovorili na več izzivov: bližje 
sanitarije, voda za čiščenje cerkve, voda v 
čajni kuhinji, še bolj uporabna dvorana ...  

Ker gre za dokaj veliko investicijo (nad 
sto tisoč evrov), smo zanjo najprej pridobili 
soglasje naših predstojnikov. Pri tem smo 
se zavezali, da bomo tudi tu v Mariboru 
letos zbrali približno polovico sredstev za 
to investicijo. In kaj vse bomo storili:  

1) napeljali bomo deset cevi (za mrzlo in 
toplo vodo, klimat in ogrevanje) od oglasne 
deske okrog po stavbi do dvorane oz. do 
sanitarij ob dvorani (skoraj 1000m cevi);  

2) v sanitarijah bomo položili keramiko, 
namestili štiri navadna vrata ter devet sani-
tarnih vrat iz kompaktnih (max) plošč ter 
vso potrebno sanitarno opremo (tuše, 
umivalnike s pipami, školjke ipd.);  

3) za dvorano bomo namestili poseben 
klimat, ki bo namenjen za prezračevanje, 
hlajenje in dogrevanje, kar predstavlja tudi 
največji strošek tokratne investicije. 

Spoštovani! Že doslej smo s skupnimi 
močmi storili ogromno. Verjamemo, da 
bomo zmogli tudi to investicijo, saj nas pri 
tem spremlja priprošnja sv. Janeza Boska in 
Marije Pomočnice. Veseli bomo vsakega 
vašega daru in molitve v ta namen. Dar 
lahko oddate v žup. pisarni, na TRR račun, 
ki je na zadnji strani ali pa anonimno v 
nabiralnik v cerkvi. Hvala in Bog z vami. 

Janez Potočnik, župnik in ravnatelj  

IZ ZAPISNIKA SEJE ŽUPNIJSKEGA 

PASTORALNEGA SVETA župnije 

MB - Sv. Janez Bosko z dne 4.4.'22 
 

Glede na to, da je v mnogih župnijah 
delo katehistinj plačano, so bili člani ŽPS 
na tej seji seznanjeni s sklepom katehis-
tinj župnije MB - Sv. Janez Bosko, ki so ga 
sprejele 10. marca letos:  

 

»Katehistinje smo se soglasno odrekle 
nagradam za laiške katehistinje v korist 
župnije oz. Don Boskovega sklada. 
Katehetsko delo opravljamo z velikim 
veseljem do otrok in z željo, da jim 
pomagamo odkrivati verske skrivnosti, 
lepoto molitve in Božjo ljubezen. Pri tem 
naj nas vodi Sveti Duh in naj Bog 
blagoslavlja naše delo in življenje.« 

 

Vse župnijsko občestvo se skupaj z 
župnikom iskreno zahvaljuje katehistin-
jam za njihovo predano delo in za njihovo 
velikodušno odločitev. Ob tem je prav, da 
vemo tole: če bi njihovo delo nagrajevali 
z denarjem zgolj v simbolni višini, kot ga 
je določila škofija, bi to pomenilo blizu 
3.000€ na leto. Bog vam povrni za vašo 
velikodušno služenje pri katehetskem 
delu za naše otroke in za vaš zelo 
konkreten dar za potrebe župnije.  

 

 

BOŽJE USMILJENJE – bela nedelja 
»Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so 
njegovi grehi še tako veliki. Povej ranjenim 
ljudem, da se morajo zateči k usmiljenemu 
Srcu in dal jim bom svoj mir.«  

                (Jezus s. Faustini Kowalski) 
 

Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, 
tvoja milost neizčrpna. Milostno poglej na nas, 
pomnoži v nas delo svojega usmiljenja, da ne 
bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, 
temveč bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen 
in usmiljenje. Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, Kralju usmiljenja , ki s teboj in s Svetim 
Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen. 



    



 


