OZNANILA
– 6. VELIKONOČNA NEDELJA, 22. maj, ob 10.30 praznik
prvega obhajila v Don Boskovi župniji.
::: Radvanje: v tednu, ki je pred nami, bližnja priprava
prvoobhajancev župnije Radvanje na prvo obhajilo. Nje in
njihove družine priporočam v molitev.
Otroci, starši: še dober teden nas loči do konca šmarnic, ki
so od pon. do sobote ob 17.30, v Majcnovi dvorani: vabljeni.
– Ponedeljek-sreda, 23.-25. maj: prošnji dnevi pred
praznikom Gospodovega vnebohoda.
– Torek, 24. maj: slovesni praznik Marije Pomočnice,
zavetnice Slovencev.
– Četrtek, 26. maj: slovesni praznik Gospodovega
vnebohoda. Pri Don Bosku sv. maša tudi zjutraj ob 8.00.
– Petek, 27. maj: ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Sobota, 28. maj: nogometni turnir za mlade do 30 let,
podrobnosti na plakatu.
– 7. VELIKONOČNA NEDELJA, 29. maj. Praznik prvega sv.
obhajila v župniji Radvanje.
::: Popoldne ob 13.00 bomo poromali k Mariji Pomočnici
na Rakovnik, kjer bo slovesnost vodil škof Peter Štumpf.
Odhod iz DBC, ustavimo se tudi v Radvanju pri Tušu. Še je
nekaj prostih mest, čimprej se prijavite; plačilo bo na
avtobusu. Malica iz popotne torbe. Nazaj grede si bomo
ogledali grad Krumperk pri Domžalah.
– Pon., 30. maj: Bosko - srečanje ŽPS po maši, ob 18.30.
– Torek, 31. maj: Sklep šmarnične pobožnosti.
– Sreda, 1. junij: Začetek pobožnosti 'vrtnic' – meseca, ki je
posvečen Srcu Jezusovemu.
– Petek in sobota, 3. in 4. junij: sta prva v mesecu; izročitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu. V petek obisk bolnikov.
– Sobota, 4. junij: popoldne ob 16.00 druženje družin in
zakonskih skupin, iskreno vabljeni v DBC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: 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.
::: ORATORIJ 2022: podrobnosti na 3. strani teh oznanil.
::: Glasb. in baletna šola Antona M. Slomška vpisuje v novo
šolsko leto – vabljeni (podrobnosti na oglasnem mestu).
::: Verski tisk: Nova župnijska oznanila. Družina …

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
22. maj – 6. velikonočna nedelja
- starši prvoobhajancev
29. maj – 7. velikonočna nedelja
- Barbara DROBNIČ in Filip VEBER
5. junij – Binkoštna nedelja

.

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

MARIJA POMOČNICA
»Govorim vam iz lastne
izkušnje in vam na vso moč
priporočam, moj nasvet naj se
vam vtisne globoko v srce;
kličite pogosto na pomoč
Marijo z besedami:
Marija, Pomočnica
kristjanov, prosi za nas!
Zagotavljam vam:
uslišani boste.«
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

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

Nedelja, 22. 5. 2022 (11/22)

PRIDI, GOSPOD JEZUS!
To in prihodnjo nedeljo bo v naših dveh župnijah
slovesnost prvega sv. obhajila. Pri Don Bosku bo prvič
prejelo Jezusa deset otrok, v Radvanju pa šest. Ob tem mi
prihaja na misel prvo obhajilo sv. Dominika Savia. V njegovem času so k obhajilu običajno dovolili otrokom pri 12-ih
letih. Dominik Savio pa je tako zelo hrepenel po prejemu
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu, da ga je njegov duhovnik priporočil dekanijskim duhovnikom, ki so ga izprašali
in ko so videli njegovo znanje in hrepenenje, so mu dovolili
prejeti sv. obhajilo – že pri sedmih letih! Nekaj let pozneje
je Don Bosko daroval sv. mašo … in ko je pristopil, da bi
obhajal svoje fante, ni k obhajilu pristopil nobeden. Ko se
je vračal k tabernaklju, so očividci videli solze v njegovih
očeh. In med nekaterimi fanti je bila sprejeta odločitev, da
bodo tako lepo živeli (poskrbeli tudi za sv. spoved), da bo
vedno vsaj kakšen pristopil k sv. obhajilu.
Naj bo tudi za nas praznik prvega sv. obhajila spodbuda,
da poživimo svojo vero v živega Jezusa med nami; da se
večkrat odločimo za obisk sv. maše … Tako hrepenimo po
miru – ampak samo Jezus je tisti, ki nam prinaša resnični
mir (po vstajenju je kar naprej pozdravljal učence: »Mir
vam bodi!«). Iščemo srečo, mnogokrat pa v povsem
napačnih stvareh: kolike materialne stvari (denar, avto,
vikend, dopusti …) postajajo pravi maliki, za pravega Boga
pa ni več časa ne prostora v našem srcu – a edino Jezus je
zagotovilo naše prave in najgloblje sreče. Radi bi, da bi
naši otroci ostali prijatelji z Jezusom – a najbolj jim lahko
pomagamo odrasli, zlasti starši, če jim bomo z življenjem
po veri pokazali, da je Jezus tudi za nas vir miru, razlog
najgloblje sreče in največji Prijatelj, saj iz dneva v dan daje
življenje za nas.
Don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

22. maj – 5. junij 2022

NEDELJA
22. 5.
nedelja turizma
6. VELIKONOČNA NED.
Ponedeljek
23. 5.
Prošnji dan
Socerb, mučenec
Torek
24. 5.
Prošnji dan
MARIJA POMOČNICA
Sreda
Prošnji dan
25. 5. – Beda Častitljivi
Četrtek
26. 5.
Filip Neri
GOSPODOV VNEBOHOD
Petek
27. 5.: Alojzij Grozde, muč
Sobota
28. 5.
Avguštin, škof
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Za ++ starše Benkič
Za + Antona Robnik
Za naše letošnje prvoobhajance

NEDELJA
29. 5.
7. VELIKONOČNA NED.
Ponedeljek
30. 5.
Kancijan, mučenec
Torek
31. 5.
Obiskanje Device Marije
Sreda
1. 6. – Justin, mučenec
Četrtek
2. 6. – Marcelin, mučenec
Petek
3. 6. – Karel Lwanga, muč.
Sobota
4. 6.
Frančišek. redovnik
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8.00
18.00
18.30
8.00
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18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.00
18.30

V zahv. Mar. P. in priprošnjo za spreobr. družine in grešnikov
Za letošnje prvoobhajance in njihove družine
Za blagoslov Elice ob krstu

NEDELJA
5. 6.
BINKOŠTNA NEDELJA

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Marijo Hötzl
Za blagoslov hčerke

Za ++ sestri Ano in Julo
Za ++ starše Ciglar, Pulko in Dragana Nenadović
Za duhovne poklice
Za + Mileno Jančič
Za + Marijo Hötzl ob godu in + starše
Za čistost otrok
Za naše družine
Za ++ starše Majhenič
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za duhovne poklice
// 16.00: Za žive in ++ v domu starejših
Za + Petra Knehtl ob obl. ter starše Knehtl in Horvat
Za duhovno ozdravljenje Ane
Po namenu Hojnik
Za + Olgo Jerončič

Za blagoslov v družinah Slapnik in Purnat
Za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve
Za + Anko Glavica

POLETNI ORATORIJ 2022
Za Božjo slavo!
1. teden: 27.6. – 1.7.
2. teden: 4.7. – 8.7.
Za osnovnošolce do 13. leta (14 letniki vabljeni
k animatorjem). Počitniško pestro dogajanje:
ustvarjalne delavnice, vzgoja za vseživljenjske
vrednote, igre, vodne igre, izlet v naravo ... Vsak
dan od 8.30 do 15.20. Jutranje varstvo že od
7.00 naprej. Letos bomo pod naslovom »ZA
BOŽJO SLAVO« spoznavali lik sv. Ignacija
Lojolskega, znanega svetnika, ki se je leta 1522
spreobrnil. Obhajamo torej 500-letnico njegove
spreobr-nitve in smo hvaležni za vse dobro, ki so
ga jezuiti (družba, ki jo je ustanovil sv. Ignacij)
doprinesli Cerkvi in družbi s šolami in misijoni.
INFORMACIJE IN PRIJAVE
Društvo SMC Maribor, Engelsova 66, Maribor
T 031/200-477 (Mitja); drustvo.smc@gmail.com
Možne samo predhodne e-prijave na:
https://maribor.donbosko.si/odprte-prijave-zaoratorij-2022/

V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za žive in ++ iz družin Sem in Šuštar
V čast Svetemu Duhu
Za + Boštjana Dobnikar
Za duhovne poklice
Prošnja Mariji Pomočnici za zdravje hčerke Andreje
V čast Jezusovemu srcu
Za blagoslov našim družinam
V čast Svetemu Duhu
V čast Marijinemu srcu
Za žive in ++ dobrotnike DBC Maribor

PRIJAVE: čimprej, sicer pa vsaj do 19. junija

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.

MOLITEV K MARIJI POMOČNICI
Marija, naša Mati in Pomočnica!
Vedno znova nas sprejemaš
s svojim ljubečim pogledom.
Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo.
K tebi hitijo otroci,
bodi jim mati in vzgojiteljica.
K tebi prihajajo fantje in dekleta,
spremljaj jih na poti mladosti.
Nate se obračajo starši,
pomagaj jim v službi življenja.
Vate se ozirajo bolni in osamljeni,
tolaži jih v njihovih stiskah.
Marija Pomočnica, posreduj pri Bogu s
svojo priprošnjo za najbolj preizkušane
brate in sestre, ki iščejo smisel življenja.
Daj Cerkvi na Slovenskem
take rodovitnosti,
da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu.
Marija,
stopi med nas na križpotja življenja.
Spremljaj nas na poti k Bogu. - Amen.
----------------------------------------------------------------------------

NAŠI PRVOOBHAJANCI
Župnija Sv. Janez Bosko
Ana Gosar
Nia Holjevac
Niki Horvat Štefkovič
Anže Jelen
Roksen Korošec
Nana Kovačič
Ema Luketič
Izabela Luketič
Dora Majer
Anja Rutar

Župnija Radvanje
Ana Bratušek
Nik Grebenc
Žiga Holc
Jakob Holc
Mia Ostrš
Živa Žnuderl

