OZNANILA
– 4. VELIKONOČNA NEDELJA, 8. maj, nedelja duhovnih
poklicev in Dominikova nedelja. Pri maši ob 10.30 sprejem
novih ministrantov. Že teden dni – šmarnice pri Don Bosku.
Za otroke so 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 tudi starši.
::: Ob 15.00 bo v stolnici škofijsko srečanje za duh. poklice.
– Ponedeljek, 9. maj: ob 19.30: srečanje st. zak. skupine.
– Petek, 13. maj: ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Sobota, 14. maj: Marijafest na Ptujski gori, ob 17.00.
– 5. VELIKONOČNA NEDELJA, 15. maj. Popoldne ob 15.00
bo pri nas v DBC sklep sinode na škofijski ravni.
::: V tednu po tej nedelji bo teden priprave prvoobhajancev
Don Boskove župnije na prvo obhajilo. Nje in njihove družine
priporočam v molitev.
– Pon., 16. maj: Radvanje, srečanje ŽPS po maši, ob 18.30.
– Torek, 17. maj: Biblična skupina ob 19.00.
– 6. VELIKONOČNA NEDELJA, 22. maj, ob 10.30 praznik
prvega obhajila v Don Boskovi župniji.
::: Radvanje: v tednu po tej nedelji pa bo teden priprave
prvoobhajancev župnije Radvanje na prvo obhajilo. Nje in
njihove družine priporočam v molitev.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Vse do vključno naslednje nedelje 15. maja si lahko v
Majcnovi dvorani ogledate razstavo pisnih stvaritev sobrata
Toneta Ciglarja z naslovom: Drobtinice z 80-letnikove mize.
::: V nedeljo 29. maja bomo poromali k Mariji Pomočnici
na Rakovnik, kot včasih. Odhod bo ob 13.00 iz DBC; čimprej
se prijavite, plačilo bo na avtobusu. Malica iz popotne torbe.
Nazaj grede si bomo ogledali grad Krumperk pri Domžalah.
::: Bosko-srečelov. Bliža se konec pastoralnega leta in
župnijski dan – drugo nedeljo v juniju (12.6.). Ker za Don
Boskov praznik nismo mogli izvesti srečelova, ga bomo na ta
župnijski dan. Zato se vam znova lepo priporočamo za
razne dobitke, ki jih lahko oddate v SMC ali župnijski pisarni.
::: Verski tisk: Nova župnijska oznanila. Družina … Vzemite
tudi Reklamni listič za Družino ob 70-letnici izhajanja;
povabljeni, da se prijavite za enomesečno gratis-zastonj
prejemanje Družine. Zadaj na mizici je posebna reklamna
zgibanka, lahko takoj napišete svoj naslov in ga pustite pri
izhodu – ob prejemu prve številke boste prejeli še simbolno
darilce – zvonček.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
8. maj – 4. velikonočna nedelja
- Alenka KERLE, Dom. GABROVEC
15. maj – 5. velikonočna nedelja
- Hana PETRAČ, Matjaž MIKLAVČIČ
22. maj – 6. velikonočna nedelja
- starši prvoobhajancev
29. maj – 7. velikonočna nedelja
- Barbara DROBNIČ in Filip VEBER

Berila najdeš v: hozana.si

.

Nedelja, 8. 5. 2022 (10/22)

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

MARIJA POMOČNICA

»Gojite močno in sinovsko
pobožnost do Marije. Ona je
naša voditeljica, učiteljica in
mati. V vsaki nevarnosti se
zatekajte k njej in zagotavljam
vam, da vas bo uslišala. Vse
zaupajte Jezusu v Najsvetejšem in Mariji Pomočnici, pa
boste videli, kaj so čudeži.«
sv. Janez Bosko

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

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

PRIDI IN HODI ZA MENOJ !
Nedelja dobrega pastirja – nedelja duhovnih poklicev
Vietnamski škof Nguyen van Thuan, ki je bil pod
komunisti dolga leta v zaporu, je v knjigi Pričevalci upanja
zapisal: »Neki škof mi je zaupal, da so nekoč imeli 145
bogoslovcev, prejšnje leto pa je stopil v bogoslovje samo
en fant. Spet drug mi je dejal: 'Sedem let sem škof.
Posvetil sem sedem duhovnikov in jih pokopal 147.'«
Vendar kljub temu poglavju v knjigi daje naslov: Ne
bojte se! Biti manjšina je še kako značilno za življenje
Cerkve v današnjem svetu. A tudi za nas velja: Ne bojte se!
V nadaljevanju ta škof razmišlja o skrivnosti manjšine,
o moči slabotnih, o Davidu, ki je porazil Goljata, o
Gideonu, ki je s 300 možmi porazil (s trobljenjem na
trobente) mnogo številčnejšega nasprotnika, o nebogljeni
sv. Katarini, ki je papeža pripravila, da se je vrnil v Rim …
in zaključuje: »Kakor David gremo naprej v Gospodovem
imenu! Zidovi nove Jerihe bodo padli!« … Pa tudi Jezus,
pravi ta škof, je človek majhnih števil. Govori o majhnem
gorčičnem zrnu; o mali čredi; okrog sebe ima le 12
apostolov; da bi nasitil množice, potrebuje le par hlebčkov
in dve ribi, iskat gre eno izgubljeno ovco ipd.
Četudi danes ni več toliko duhovnih poklicev, ne obupujemo. Nasprotno, še toliko bolj goreče sklenimo roke k
molitvi, da bi Bog obujal in dajal poguma mladim, ki jih
gotovo tudi danes kliče v duhovni poklic. Molimo za velikodušne družine, za zvestobo in svetost tistih, ki smo že
na poti duhovnega poklica. Naš velik misijonar božji
služabnik Majcen pravi mladim: »Tudi tebe, dragi fant in
drago dekle, Bog kliče. Prosim te 'ne zafrčkaj' življenja!«
Don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

8. – 22. maj 2022

NEDELJA
8. 5.
duhovni poklici
4. VELIKONOČNA NED.
Ponedeljek
9. 5.
Izaija, prerok
Torek
10. 5.
Job, svetopisemski mož
Sreda
11. 5. – Pankracij, muč.
Četrtek
12. 5. – Leopold Mandić
Petek
13. 5. – Marja Mazzarello
Fatimska Mati Božja
Sobota
14. 5.
Bonifacij, mučenec

B
R
B
B
R
B
B
R
B
R
B
R
B
R
B

8.00
9.00
10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

Za + Biljano Krepek in Elizabeto Fras
Za + Majdo Knechtl
Za blagoslov moža in vse rodbine

B
R
B

8.00
18.00
18.30

Za + Jožefa Golob
Za + Evo in Ivana Mandl

NEDELJA
15. 5.
5. VELIKONOČNA NED.
Ponedeljek
16. 5.
Janez Nepomuk, mučenec
Torek
17. 5.
Jošt, puščavnik
Sreda
18. 5. – Feliks, mučenec
Četrtek
19. 5. – Krispin, redovnik
Petek
20. 5. – Bernardin, duh.
Sobota
21. 5.
Krištof in mehiški muč.

B
R
B
B
R
B
B
R
B
R
B
R
B
R
B
B
R
B

8.00
9.00
10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.00
18.30

Za + Alojza Holer
Za + Marijo Hötzl
Za blagoslov Zarje ob njenem krstu

NEDELJA
22. 5.
nedelja turizma
6. VELIKONOČNA NED.

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za ++ starše Benkič
Za + Antona Robnik
Za naše letošnje prvoobhajance

Za +St.Obaha in sor. // Za +starše Zakeršnik in sestro Emico
Za + Marijo Hötzl
Za duhovne poklice
Za naše družine
V zahvalo za uspešno opravljen izpit
Za blagoslov
Za + Rozo Zorko, ob pogrebu

//

Za žive in ++ župljane

Za ++ iz družin Žuna in Borovnik
// Za ++ in žive v domu oskr.
Za + sina Roberta in + moža Franca, obletna

Za + Zofijo Golob

Za zdravje učiteljice Lidije Hren
Za + Marijo Hötzl
Za žive in ++ iz družin Sem in Šuštar
Za ++ in žive župljane
Za + Justino, Jožefo in starše

Za + g. župnika Janka Kača
Za blagoslov našim družinam

PRVO SREČANJE DON BOSKA
Z DOMINIKOM SAVIJEM
Bilo je na prvi ponedeljek oktobru 1854 zgodaj
zjutraj (v Don Boskovem rojstn. kraju), ko vidim
dečka v očetovem spremstvu, ki se mi je bližal,
da govori z menoj. Vesel obraz, smejoč se,
vendar spoštljiv, je pritegnili mojo pozornost.
"Kdo si?" sem mu dejal. "Od kod prihajaš?"
"Sem Dominik Savio," je odgovoril, "o komer
vam je govoril g. Cugliero, moj učitelj, in
prihajam iz Mondonia.
Začela sva govoriti o končani šoli, kako je do
sedaj živel, hitro sva si postala zaupna, on z
menoj, jaz pa z njim.
Spoznal sem v tem fantu dušo, povsem po
Gospodovem duhu. Bil sem presenečen, ko
sem videl, kaj je milost že storila v tako nežnih
letih. Po nekoliko daljšem pogovoru mi je dejal
natančno takole: "No, kaj se vam zdi? Me boste
peljali v Turin, da bom hodil v šolo?"
"Zdi se mi, da boš dobro blago."
"Čemu bo služilo to blago?"
"Da bova naredila lepo obleko za Gospoda."
"Jaz sem torej blago, vi pa krojač. Vzemite
me s seboj in naredite lepo obleko za
Gospoda."
"Bojim se, da tako krhek ne boš zmogel šole."
"Ne bojte se. Gospod, ki mi je do sedaj dajal
zdravje in milost, mi bo pomagal tudi v
prihodnje."
"Toda ko boš končal učenje latinščine, kaj boš
postal?"
"Če mi bo Gospod dal dovolj milosti, sI goreče
želim postati duhovnik."
"Prav! Sedaj te hočem preizkusiti, ali imaš
dovolj sposobnosti za učenje. Vzemi tole
knjižico (zvežčič Katoliškega beriva); danes se
nauči to stran, jutri pa mi jo boš povedal.
Po teh besedah sem ga pustil, naj se gre igrat
z drugimi fanti, ter začel govoriti z očetom.
Minilo ni več kot osem minut, ko je smehljajoč
se Dominik prišel in mi rekel:
"Če hočete, vam kar sedaj povem to stran."
Vzel sem knjigo in na svoje presenečenje

sem spoznal, da se ni le dobesedno naučil
določene strani, ampak da je odlično doumel
pomen stvari, ki so v njen.
"Odlično," sem mu dejal, "ti si se predčasno
naučil svojo stran, jaz pa predčasno dam svoj
odgovor. Da, vzel te bom v Turin in od sedaj si
prištet med moje sinove. Tudi ti začni že sedaj
moliti k Bogu, da pomaga meni in tebi, da
spolniva njegovo sveto voljo."
Ko ni vedel, kako naj izrazi svoje zadovoljstvo
in svojo hvaležnost, me je prijel za roko, jo
stisnil, večkrat poljubil in nazadnje dejal:
"Upam, da se bom ravnal tako, da se vam ne
bo treba nikoli pritoževati nad mojim
vedenjem."
KRSTI V APRILU
Ana Ragolič, J. Bosko
Žan Seničar, J. Bosko (Sevnica)
Jan Udovč, Radvanje
Vid Zorec, Radvanje
PRVO OBHAJILO V APRILU
David Borlinič Gačnik, J. Bosko
Tian Kovačič, J. Bosko
BIRME V APRILU (katehumeni)
David Borlinič Gačnik, J. Bosko
Jure Jakšič, J. Bosko
Neža Jelen, J. Bosko
Žan Seničar, J. Bosko
RAJNI V APRILU
Antonija Kraner (93), J. Bosko
Anton Robnik (80), Radvanje
Marijan Suša (74), J. Bosko
Roza Zorko (96), J. Bosko

Papežev molitveni namen
za MAJ 2022
ZA VERNOST MLADIH
Molimo za mlade ljudi, poklicane
k življenju v polnosti, da bi v Mariji
odkrili njeno poslušajočo držo,
globino razločevanja, pogum vere
in predanost služenju.

