OZNANILA
– Nedelja, 10. april: šesta postna, cvetna. Butarice …
Ob 14.00: Spokorno romanje na Ptujsko goro; odhod iz DBC.
Ob 15.00 križev pot za obe župniji pri Don Bosku.
::: Priložnost za sv. SPOVED v tednu pred Veliko nočjo:
vsak večer od 17.00 do 19.00 ali po osebnem dogovoru.
– VELIKI ČETRTEK (14.4.): ob 8.00 hvalnice pri Don Bosku.
Ob 9.00 krizmena maša v stolnici. Zvečer obredi velikega
četrtka: v Radvanju ob 18.00, pri Don Bosku ob 18.30.
V obeh župnijah tudi sprejem letošnjih prvoobhajancev.
Nabirka velikega četrtka bo namenjena za Ukrajino. Hvala.
– VELIKI PETEK (15.4.): ob 8.00 hvalnice pri Don Bosku.
Ob 15.00 križev pot pri Don Bosku, ob 16.00 križev pot v
Radvanju. Zvečer ob 18.30 obredi velikega petka, samo pri
Don Bosku. Darujete lahko za Božji grob v Sveti deželi.
Tudi začetek devetdnevnice k Božjemu usmiljenju.
Nabirka velikega petka je namenjena za Sveto deželo.
– VELIKA SOBOTA (16.4.): ob 8.00 hvalnice pri Don Bosku.
Ob 10.00 molitev veroučencev in njihovih družin pri Božjem
grobu. Velikonočna jedila lahko prinesete k blagoslovu:
Don Bosko: 12.00, 14.00, 15,00, 16.00, 17.00.
Radvanje: 12.00, 14.00, 15,00, 16.00.
Velikonočna vigilija: v Radvanju ob 19.00,
pri Don Bosku ob 20.00 (zakramenti za katehumene).
– VELIKA NOČ (17.4.), praznik vstajenja našega Gospoda
Jezusa Kristusa. Pri Don Bosku vstajenjska procesija z
mašo ob 7.00, maša še ob 10.30. V Radvanju vstajenjska
procesija z mašo ob 8.00, maša tudi ob 10.30.
--------------------------------------

– VELILKONOČNI PONEDELJEK (18.4.): Sv. maše kot ob
nedeljah: pri Don Bosku ob 8.00, 10.30; v Radvanju ob 9.00.
– Torek, 19 april: srečanje biblične skupine, ob 19.00.
– 2. VELIKONOČNA NEDELJA (24.4.): Bela nedelja oz.
nedelja Božjega usmiljenja.

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

::: Verski tisk: Družina, Nova župnijska oznanila.
Voščilo-zgibanka. Nova številka revije Don Bosko – gratis.
::: Župnijska karitas: se zahvaljuje za vrečke z darovi.
::: DUHOVNE VAJE ZA DRUŽINE, v Veržeju, od 22.-24.
aprila. Tudi če niste v zak.sk. Načrtujte, prijavite se, čimprej.
::: ŽUPNIJSKO ROMANJE: v sredo 27.aprila: odhod ob 6.30
iz DBC. Cena 25€, za otroke 12€. Avtobus je že poln.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
10. april – 6. postna, cvetna ned.
- Dubravka JAJČEVIČ, Franc ŽALIK
- Pasijon: mlajša zakon. skupina
14. april – Veliki četrtek
- STARŠI prvoobhajancev
15. april – Veliki petek
- Božica GLAVICA in Filip VEBER
- Pasijon: mladina
16. april – Velikonočna vigilija
- Katehumeni in spremljevalci
17. april – Velika noč
- vstajenjska: Karolina HORVAT
in Andrej KERLE
- 10.30: Družina GOLOB
24. april – 2. velikon., bela ned.
- Snježana V., Barbara DROBNIČ
Berila najdeš v: hozana.si
------------------------------------------------------------------

Papežev molitveni namen
za APRIL 2022
ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
še zlasti v revnih 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

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

.

Nedelja, 10. 4. 2022 (8/22)

JEZUSOV POSLOVILNI GOVOR
NOVA ZAPOVED LJUBEZNI
Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla
njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil
svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca.
Med večerjo je vstal, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in
se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel
učencem umivati noge … In rekel jim je:
»Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite,
saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil
noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled
sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem
jaz vam storil.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste
med seboj imeli ljubezen.
Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi
vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.
Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k
Očetu drugače kot po meni!
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj
se ne vznemirja in ne plaši.
Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vino-gradnik.
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako,
ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Ostanite v meni
in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz
sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta
rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.
(glej Janezov evangelij: 13.-15. poglavje)

SVETE MAŠE
NEDELJA
10. 4.
6. POSTNA, CVETNA NED.
Veliki ponedeljek
11. 4.
Stanislav, škof - mučenec
Veliki torek
12. 4.
Zenon, škof
Velika sreda
13. 4. – Martin, pp; Ida
VELIKI ČETRTEK
14. 4. – Lidvina
VELIKI PETEK
15. 4.
Helena
VELIKA SOBOTA
16. 4. – Bernardka
Velikonočna vigilija
NEDELJA
17. 4.
VELIKA NOČ
Velikonočni ponedeljek
18. 4.
torek
19. 4.
sreda
20. 4. –
četrtek
21. 4. –
petek
22. 4.
Sobota
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NEDELJA
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2. VELIKONOČNA, BELA
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10. – 24. april 2022
Na priprošnjo sv. pp Janeza Pavla II. za blagoslov zavoda
Za + Janeza Bajc
Za + Antona in Marijo Linec
Za mir v Ukrajini in blagoslov ukrajinskega naroda
Za + Adolfa Kovač
Za duhovne poklice
Za + Marijo Hötzl
V čast Svetemu Duhu
Za + Cecilijo Mandelc in sorodnike
Za + Marijo Hötzl, 30. dan po pogrebu
Za + Jožeta Luketič in Slavko Volmajer // Za duhovnike
--- Križev pot, priložnost za spoved
--- Križev pot, priložnost za spoved
--- OBREDI velikega petka
--- Molitev pri Božjem grobu za veroučence in njih. družine
Za + Alojza in Vero Motaln
V čast Svetemu Duhu
Za žive in rajne župljane župnij Radvanje in Sv. Janez Bosko
Za + Jasno Hötzl in sorodnike
Za duhovno in telesno zdravje ter uspešen boj proti zlu
Za + Felixa Jelen
Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
Za + Marjeto Horvat
Za + Liziko Fras, 30 dan p.p. // 10.00: za žive in ++ v Domu
V čast Svetemu Duhu
Za + Rudija in Ano Rinc
V zahvalo vsem molitvenim skupinam
V čast Svetemu Duhu
Za + Matildo Krajnc in sorodnike
Za + Liziko Fras

V čast Svetemu Duhu
Za + Franca Soršak in starše Soršak
V zahvalo in za blagoslov Katarine

CVETNA NEDELJA
Cvetna (oljčna) nedelja je prvi dan
velikega tedna. Spominjamo se Jezusovega
slovesnega vhoda v Jeruzalem. Obredi
cvetne nedelje se pojavijo že v 4. stoletju,
blagoslavljanja zelenja pa v 7. stoletju.
Na cvetno nedeljo poleg branja Jezusovega trpljenja (pasijona) izstopajo še trije
simboli: pot (zato procesija z zelenjem),
zelenje (zlasti oljka, ki je simbol miru in
sprave) in vzklik hozana (je izpoved vere v
Jezusa; vzklik molimo tudi pri vsaki maši).

VELIKI ČETRTEK
Na veliki četrtek zvečer praznujemo
postavitev dveh zakramentov: evharistije
in mašniškega posvečenja. Jezus je pri
zadnji (pashalni) večerji blagoslovil kruh in
vino ter ju dal jesti in piti učencem. Kristjani
verujemo, da je Jezus kruh spre-menil v
svoje telo in vino v svojo kri. Jezus je zares
med nami. Evharistija je zakrament Božje
ljubezni do ljudi.
Kristus je na veliki četrtek postavil tudi
zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolno udejanjil z umivanjem nog učencem.
Po maši duhovnik prenese monštranco
in posvečene hostije v t. i. ječo, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani.

VELIKI PETEK
Veliki petek je dan Jezusovega trpljenja
in smrti na križu; je tudi edini dan v
cerkvenem letu, ko ni maše. Popoldne ob
15. uri obhajamo spomin na Jezusovo smrt
na križu in zato molimo križev pot.
Obredi velikega petka imajo tri dele. V
prvem je poslušamo Božjo besedo; beremo
pasijon (poročilo o Jezusovem trpljenju) in
molimo slovesne prošnje. V drugem delu
počastimo križ v znamenje hvaležnosti in
spoštovanja. V tretjem delu pa je obhajilni
obred. Duhovnik po koncu obreda odnese
posvečene hostije v t. i. Božji grob.

VELIKA SOBOTA – VIGILIJA
Velika sobota je dan celodnevnega
češčenja Jezusa v Božjem grobu. Čez dan je
blagoslov velikonočnih jedil, ki ima zelo
bogato simboliko.
Velikonočno praznovanje se začne z
obredi velikonočne vigilije (bdenja), ki nas
s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost
Kristusovega vstajenja. Pri tem imajo
poseben pomen: blagoslov ognja, hvalnica
velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega
Kristusa, in krstno bogoslužje. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, predstavljajo pa odrešenjsko zgodovino.
Velikonočni vigiliji zaradi bogate vsebine
in simbolike pravimo tudi mati vseh vigilij.
Med vigilijo lahko odrasli katehumeni
prejmejo zakramente uvajanja v krščanstvo, ki so krst, obhajilo in birma.

VELIKA NOČ
Velika noč je najpomembnejši krščanski
praznik. Praznujemo namreč največji
čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje
Jezusa Kristusa od mrtvih.
Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem
in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in
smrt nimata zadnje in dokončne besede v
našem življenju, ampak nam je Jezus odprl
pot v večno življenje.
Velika noč je praznik veselja in upanja.
Veselje kristjani izražamo z vzklikom
aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu
in Yah, kar pomeni: slavite Boga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAJNI V MARCU
Danica Dreo (75), J. Bosko
Elizabeta Fras (86), J. Bosko
Marija Hötzl (86), Radvanje
Maks Viher (91), J. Bosko
Žunkovič Terezija (91), Radvanje
KRSTI V MARCU
Zala Mančić, J. Bosko

