OZNANILA
– 12. NEDELJA MED LETOM, 19. junij. Nedelja po prazniku
sv. Rešnjega Telesa – zato je v župniji J. Boska po maši ob
10.30 slovesna telovska procesija. Vabljeni.
::: Bosko: Po maši vabljeni, da kupite srečke za srečelov –
ostalo je še nekaj dobitkov.
– Torek, 21. junij: God sv. Alojzija. Na ta dan goduje naš
nadškof Alojzij Cvikl; molimo zanj. Vabljeni k sv. maši v
Alojzijevo cerkev ob 10.00, ki jo bo vodil g. nadškof.
::: Glasbena in baletna šola Antona M. Slomška na ta torkov
večer vabi na tradicionalni koncert Pod zvezdami, ki bo ob
20.00 na Slomškovem trgu pred MB stolnico (gl. plakat).
– Četrtek, 23. junij:Slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika.
Vabljeni k molitvi pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu.
– Petek, 24. junij: Slovesni praznik Jezus. srca. ::: Spomin
M. Pomočnice. ::: Ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Sobota, 25. junij: Državni praznik – dan državnosti.
– 13. NEDELJA MED LETOM, 26. junij.
::: Radvanje: k maši ob 9.00 še posebej vabljeni starejši, pa
tudi preizkušani; med mašo bo priložnost za prejem
bolniškega maziljenja, po njej pa druženje pred cerkvijo.
– Pon., 27. junij: Začetek prvega tedna oratorija. Naše
otroke in animatorje priporočam v molitev za blagoslov. Če
se kdo želi prijaviti za drugi teden OR., naj to stori čim prej.
::: Pri Don Bosku po večerni maši ob 19.00 srečanje
molitvene skupine za duhovne poklice - Serra klub.
::: Radvanje: srečanje članov ŽPS po maši – ob 18.30.
– Sreda, 29. junij: Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla.
Molimo za naše novomašnike in za nove duhovne poklice.
::: Nabirka tega dne (Petrov novčič) je nabirka Cerkve, s
katero papež podpira karitativna dela v revnih predelih sveta.
– Četrtek, 30. junij: Zadnji dan v mesecu, spomin J. Boska;
molitve ob vaji za srečno smrt. Sklep pobožnosti vrtnic.
– Petek, 1. julij: prvi petek, izročitev Jezusovemu srcu.
Obisk bolnikov po domovih. Obvestite nas, če poznate koga,
ki bi si zaradi bolezni ali starosti želel duhovnikovega obiska.
– Sobota, 2. julij: prva sobota, izročitev Marijinemu srcu.
– 14. NEDELJA MED LETOM, 3. julij. Nedelja Slovencev po
svetu (oglejte si plakat). Prva nedelja v mesecu; vabljeni k
darovanju za potrebe cerkve oz. DBC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: V mesecu juliju in avgustu pri Don Bosku med tednom
(ponedeljek, torek in sobota) NI jutranjih maš.
::: Hvala vsem, ki ste pri DB sodelovali pri izvedbi srečelova.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
19. junij – 12. ned. med letom
- Andreja in Milan PLIBERŠEK
26. junij – 13. ned. med letom
- Natalija in Zdravko LUKETIČ
4. julij – 14. ned. med letom
- Družina GOLOB

.

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

Ne delajo dobro
samo bogataši nam,
ko nam dajejo
miloščino; tudi mi
delamo dobro njim,
ko jim dajemo
priložnost za dobra
dela.
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, 19. 6. 2022 (13/22)

VZAMI VSAK DAN SVOJ KRIŽ
Tisti čas je Jezus vprašal svoje učence: »Kaj
pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez
Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden
od prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.«
Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti.
Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga
bodo umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je rekel:
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame
vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje
življenje zaradi mene, ga bo rešil.« (Lk 9,18-24)
Tudi nam Jezus predlaga, naj vsak dan hodimo za njim ter
nas spominja, da si je za to potrebno prisvojiti moč njegovega
križa, ki je višek naših dobrin ter venec našega upanja.
Sv. Maksim Spoznavalec pravi, da je »razpoznavno znamenje moči našega Gospoda Jezusa Kristusa križ, ki ga je nesel na
svojih ramah«. Vzeti križ, pomeni, prizadevati si premagati greh,
ki ovira pot k Bogu; pomeni vsak dan sprejeti Gospodovo voljo
ter pomnožiti vero predvsem v času problemov, težav in trpljenja.
Sv. Edith Stein je to izpričala v času preganjanja. Zapisala je:
»Danes razumem, kaj pomeni biti Gospodova nevesta v znamenju križa, čeprav se tega v celoti ne bo dalo nikoli razumeti, ker je
pač skrivnost. Bolj ko se dela tema okoli nas, bolj moramo odpreti
srce svetlobi, ki prihaja od zgoraj.« Tudi v današnjem času so po
svetu številni kristjani, ki iz ljubezni do Boga sprejmejo križe vsakdanjih preizkušenj ali pa tudi takih, ki jih povzroča nečloveškost
drugih. Za takšne preizkušnje je včasih potreben pogum tudi za
skrajno žrtev. Gospod naj podari vsake-mu od nas, da bomo
vedno polagali svoje upanje vanj, prepričani, da bomo v hoji za
Njim, prispeli, noseč svoj križ z Njim, v svetlobo vstajenja.

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

19. junij – 3. julij 2022

NEDELJA
19. 6.
12. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
20. 6.
Vincencija, Florentina
Torek
21. 6.
Alojzij, redovnik
Sreda
22. 6. – Janez in Tomaž
Četrtek
23. 6. – JANEZ KRSTNIK
Petek
24. 6. – SRCE JEZUSOVO
Sobota
25. 6.
Dan državnosti
Srce Marijino

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 + Liziko Fras in Vladimirja Siranko
Za + Feliksa Jelen
Za + Marico Stiplošek

NEDELJA
26. 6.
13. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Ivana Verdonik
V zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici ob 55-letnici zakona

Ponedeljek
27. 6.
Ema Krška, kneginja

B
R
B

8.00
18.00
18.30

Za + Slavico Šalamun
Za duhovne poklice

Torek
28. 6.
Irenej, mučenec

B
R
B

8.00
18.00
18.30

Za + Eriko in Marjana
Po namenu

Sreda
29. 6. – PETER IN PAVEL

R
B

8.00
18.30

Za + Antona Orešnik
Za + Marico Stiplošek

Četrtek
30. 6.
spomin J. Boska
Prvi rimski mučenci

R
B

8.00
18.30

Za duhovne poklice
Za verne duše

Petek
1. 7. – Estera, svetop.žena

R
B

8.00
18.30

V čast Jezusovemu srcu
V zahvalo za prejete milosti

Sobota
2. 7.
Frančišek, duhovnikk

R
B

18.00
18.30

V čast Marijinemu srcu
Za žive in ++ dobrotnike DBC Maribor

NEDELJA
3. 7.
14. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + Ivana in starše Črnčec
Za blagoslov vsem našim družinam

V čast Svetemu Duhu
Za zdravje
Za +Topolnikov in Mernikov rod in + Jožefa in Barbaro Lutar
Za ++ duhovnika salezijanca Martina in Antona Maroša
Za + Alojza Koren
Za + Mirka Kirbiš
Za spreobrnjenje moža in sina
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za duhovne poklice
Za + Marijo Hötzl
// Za ++ in žive v domu
Za ++ SDB, žrtve vojnega in povojnega nasilja
Za + Marijo in starše Rakuša
Za naše družine

OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA

IMETI ČAS …

Z veseljem in veliko hvaležnostjo se oziram v
veroučno leto, ki smo ga v nedeljo 5. in 12. junija
zaključili v obeh župnijah. Kljub epidemiji zaradi
korona virusa, ki nas je pozno jeseni in pozimi
še močno zaznamovala, smo poleg rednega
verouka v tem veroučnem letu doživeli tudi
veliko lepega: 30 mladih je oktobra prejelo
zakrament sv. birme, 16 otrok je pristopili k
prvemu sv. obhajilu. Skupaj smo oblikovali lepa
praznovanja: novembra ob obletnici župnije,
miklavžev obisk, božičnico, praznik župnijskih
zavetnikov sv. Frančiška Asiškega in sv. Janeza
Boska, materinski dan, velikonočno praznovanje, šmarnični mesec maj in za sklep še
župnijski dan s srečelovom pri Don Bosku.
Ob tem se želim iz vsega srca zahvaliti našim
katehetom Dragici, Dubravki, Snježani, Maji,
sobratu Mitju ter članom otroškega zbora z
Marušo in mladinskega ansambla z Matejem –
za njihovo požrtvovalno in zavzeto oblikovanje
veroučnih ur in pripravljena bogoslužja v cerkvi.
Z vami pa rad podelil tudi razmišljanje
enega od sosednjih župnikov, ki ga je zapisal
v oznanilih ob sklepu veroučnega leta zapisal:
»Prosim vas za naprej, da verouka ne postavite
v vrsto dejavnosti in izbirnih vsebin, ker nam
vera v prvi vrsti ne pomaga izoblikovati naših
sposobnosti in talentov, ampak nam odgovarja
na najbolj bistvena vprašanja našega življenja in
nam je opora v preizkušnjah. Ob koncu avgusta
poglejte, kdaj je verouk in poskrbite za pot vere
svojih otrok in družine. Ne dovolite, da vsaka
druga dejavnost ali izredna situacija v glasbenih
šolah, treningih ali pa nakupi nove opreme
postanejo pomembnejši od obiska verouka in
nedeljskega bogoslužja.«

Oče ni mogel več gledati svojega avtomobila,
ki je bil ves sajast in umazan. Vzel si je čas in
avto najprej skrbno poškropil, nato ga je z gobo
in šamponom zdrgnil, nato ponovno spral z vodo
in sedaj je bilo na vrsti sušenje avta s suho krpo
in poliranje. Petletni sin ga je nekaj časa gledal,
nato pa še sam vzel v roke krpo in začel brisati
avto. Obred je trajal več ur. Ko sta končevala z
delom, se je oče pohvalil pred otrokom:
»Vidiš, sine, ta naš avto je velik družinski
kapital: zanj si moramo vzeti čas, mu posvetiti
vso skrb in pozornost, da se bo vedno bleščal v
vsem svojem sijaju.«
»Prav imaš, oči!« mu je odvrnil sin.
»Bravo, ti si res pameten in vse razumeš!« je
oče pohvalil svojega sinčka.
Nekaj časa sta bila tiho, nato pa je sin
vprašal:
»Oči, torej jaz nisem družinski kapital!«
»Zakaj tako misliš?« je oče vprašujoče
pogledal sina.
»Zato ker nimaš nikoli časa zame!« se je sin
zazrl v očeta s solzo na obrazu.

Papežev molitveni namen
za JUNIJ 2022
ZA DRUŽINE
Molimo za krščanske družine po
vsem svetu, da bi na konkreten način
živele zastonjskost ljubezni in svetost
v vsakdanjem življenju.

Kaj je tvoj družinski kapital?
Prijatelj ima sina, ki je nor na košarko.
Prijatelja pa košarka nikoli ni niti malo
zanimala. Toda nekoč si je med
počitnicami vzel čas in sina peljal na ogled
košarkarske tekme evropskega prvenstva.
Potovanje je trajalo kar nekaj dni in s to
avanturo sta tudi zapravila kar nekaj
denarja.
Ob vrnitvi sem prijatelja vprašal: »Ne
zdi se mi, da imaš res tako rad košarko!«
»Res je, prav nič me ne mika. Toda rad
imam svojega sina.«
----------------------------------------------------------------------------

Med počitnicami: vzemimo si čas drug za
drugega, izogibajmo se prepirom – sicer
počitnice ne bodo prave.
Vzemimo pa si tudi čas za Boga: za obisk
sv. maše, za osebno in družinsko molitev ...

