OZNANILA
– BINKOŠTI, 5. junij. Konec velikonočnega časa. Stopili
smo v mesec junij, ki je posvečen Srcu Jezusovemu. Med
mašami bomo prisluhnili branju o Božj. sl. Antonu Strletu.
::: Radvanje: župnijski dan in sklep veroučnega leta,
::: Na današnji dan je bil v duhovnika posvečen sv. J. Bosko.
::: Ta nedelja je tudi prva nedelja v mesecu – hvala vam za
vaš dar, ki ga namenjate za potrebe cerkve in našega centra.
Do jeseni bi radi v DBC uredili sanitarije ob dvorani,
dokončali talno gretje in prezračevalni sistem z namestitvijo
klimata v večnamenski dvorani. Se priporočamo in hkrati
iskreno zahvaljujemo za vsak vaš dar.
::: Danes popoldne od 16.00 bo v DBC slavilno popoldne –
skrajšana oblika nam že poznanega programa Jesus
Explosion. Podrobnosti na plakatih. Vabljeni.
– Ponedeljek, 6. junij: binkoštni ponedeljek oz. praznik
Marije Matere Cerkve.
– Torek, 7. junij: srečanje biblične skupine, ob 19.00.
– Petek, 10. junij: ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Sobota, 11. junij: v stolnici poteka 24-urna molitev pred
Najsvetejšim zakramentom s prošnjo za duhovne poklice.
Predstavniki naših dveh župnij molijo od 17.00 do 18.00;
vabljeni, da se jim pridružite pri tej tako potrebni molitvi.
– SVETA TROJICA, 12. junij. Žup. dan in sklep veroučnega
leta v žup. J. Boska. Izročitev veroučnih spričeval in srečelov
po maši … Še vedno se priporočamo za dobitke (oddajte jih
v žup. pisarno ali v SMC) – in vas hkrati vabimo k sv. maši,
da bo dovolj tistih, ki bodo lahko dobitke tudi odnesli domov.
– Pon., 13. junij: Srečanje molitvene skupine Serra klub.
– Sreda, 15. junij: Bosko, srečanje članov ŽPS, ob 19.00.
– Četrtek, 16. junij: Slovesni zapovedani praznik Sv. Reš.
telesa in krvi. Maša pri Don Bosku tudi zjutraj ob 8.00.
– Petek, 17. junij: Naši animatorji odhajajo na Pohorje, da se
pripravijo na izvedbo letošnjega poletnega oratorija.
– 12. NEDELJA MED LETOM, 19. junij. Nedelja po prazniku
sv. Rešnjega Telesa – zato bo v župniji J. Boska pri maši ob
10.30 slovesna telovska procesija. Vabljeni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: ORATORIJ 2022: podrobnosti na 3. strani oznanil. Pri
izhodu cerkve je tudi škatla za darove – ki jih bomo namenili
za tiste otroke oz. družine, ki so v finančni stiski, pa bi
vseeno radi otrokom omogočili to lepo počitniško izkušnja na
oratoriju. In če kdo pozna otroke iz Ukrajine, so tudi vabljeni
– tudi zanje namreč lahko zagotovimo sredstva za oratorij.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
5. junij – Binkoštna nedelja
- Družina MAJER
12. junijj – Sveta Trojica
- Mirjam in Lin LUKETIČ
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
------------------------------------------------------------------

PRIDI, PRIDI, SVETI DUH,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!
Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!
Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.
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, 5. 6. 2022 (12/22)

PRIDI, PRIDI SVETI DUH!
»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega
Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj.
Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu
in prebivala pri njem.« (Jn 14,15-16)
»Ko je prišel binkoštni dan,
so se jim prikazali jeziki, podobni plamenom,
ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal
po eden. Vsi so bili napolnjeni
s Svetim Duhom.« (prim. Apd 2)
S prihodom Svetega Duha se slovesno začenja Cerkev in njena zgodovina. V tem nenavadnem dogodku
najdemo bistvene in opredeljujoče značilnosti Cerkve:
Cerkev je ENA, kot skupnost na Binkošti, ki je bila
'enodušno' zbrana v molitvi, bila je namreč 'kakor eno
srce in ena duša' (Apd 4, 32). Cerkev je SVETA, ne
zaradi svojih članov, temveč ker jo poživlja Sveti Duh,
ki stalno usmerja pogled na Kristusa, da se tako
upodablja po Njem in po njegovi ljubezni. Cerkev je
KATOLIŠKA, saj je evangelij namenjen vsem ljudstvom
in zato je Sveti Duh storil, da je že na začetku govorila
vse jezike. Cerkev je APOSTOLSKA, saj zgrajena na
temelju apostolov zvesto varuje njihov nauk skozi
nepretrgano verigo škofovskega nasledstva.
Cerkev je pa tudi MISIJONARSKA, saj je od
binkoštnega dne naprej Sveti Duh ne preneha
priganjati na poti sveta vse do skrajnih meja zemlje in
vse do poslednjih časov.
Papež Benedikt XVI.

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

5. – 19. junij 2022

NEDELJA
5. 6.
BINKOŠTNA NEDELJA
Ponedeljek
6. 6.
binkoštni pon.
Marija, Mati Cerkve
Torek
7. 6.
Robert, opat
Sreda
dan P. Trubarja
8. 6. – Medard
Četrtek
9. 6. – Primož in Felicijan
Petek
10. 6.: Bogumil, škof
Sobota
11. 6.
Barnaba, apostol
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Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Marijo Hötzl
Za blagoslov hčerke // popoldne: V čast Svetemu Duhu

NEDELJA
12. 6.
SVETA TROJICA
Ponedeljek
13. 6.
Anton Padovanski, red.
Torek
14. 6.
Valerij in rufin, muč.
Sreda
15. 6. – Vid, mučenec
Četrtek
16. 6.
SV. REŠNJ TELO IN KRI
Petek
17. 6. – Rajner, samotar
Sobota
18. 6.
Gregor, škof
NEDELJA
19. 6.
12. NEDELJA MED LETOM
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V zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
Za + Franca Novak, obl.
Za blag.ob 50-let. žene in mame ter za blag. poti tasta in zeta

Za + Stanislava Obaha in sorodnike
Za vero v družini
V čast Svetemu Duhu
Za ++ starše Mertik in Škafar
Za zdravje
V zahvalo za osebne milosti
Za blagoslov zakona Tomaža in Karin
Za + Ivana, Ljudmilo in Štefana Kranjčec
Za spreobrnjenje in blagoslov Vinka
Za + Marico Stiplošek
// Za ++ in žive v domu
Za + Mileno Jančič
Za ++ starše Franc
Za Poiškruhove in Leške

Za blagoslov pri gradnji
Za Felixa in Marijo Korošec
Za duhovne poklice

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/

Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
Za blagoslov zakona Tomaža in Karin
Za Božje varstvo
Za + Liziko Fras in Vladimirja Siranko
Za + Feliksa Jelen
Za + Marico Stiplošek

Starši nimamo dostopa do globin srca
naših otrok. Če bi ga imeli, bi lahko
dobesedno brali, kaj se skriva v njihovih
dušah. Mogoče bi si potem želeli vplivati na
njihovo voljo, usmerjati njihova čustva,
misli in odločitve. A dejstvo je, da tega
dostopa nimamo.
Ima pa ta dostop Bog. Le On vidi v
globino otrokove duše in pozna vse kotičke
otrokovega srca. Ve za njegova skrita
hrepenenja in pozna vse njegove misli.
Kadar smo v molitvi povezani z Bogom,
nam On zmore razkriti, kaj se skriva v
otrokovi duši, če ga za to prosimo. Pokazal
nam bo tudi, kaj naj mi kot starši glede tega
naredimo. Mogoče otrok potrebuje, da ga
opogumimo,
potolažimo,
odločno
ustavimo, ali preprosto poslušamo in
sprejmemo.
Preko molitve nam Bog omogoči, da
vidimo otroka skozi Njegove oči. Izkoristimo to milost in morda bomo
presenečeni.
Luka M. (v: Pridi in poglej)
----------------------------------------------------------------------------

Za zdravje
Za + Mirka Kirbiš, ob pogrebu // Za + Mirka Vogrinec, obl.
Za ++ starše Madruša

Za + Marijo Hötzl
Za + Franca in Angelo Golob
Za + Marjana Pinter, obl.

MOJ OTROK MI JE UGANKA

KRSTI V MAJU

PRIJAVE: čimprej, sicer pa vsaj do 19. junija

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.

Dino Glibota, Radvanje
Hanna Horvat, Radvanje
Zarja Koder, J. Bosko
Nejc Angel Miklavčič, J. Bosko
Jan Novak, J. Bosko
Oskar Plohl Trojner, J. Bosko
Elica Sem, J. Bosko
Sia Žižko, Radvanje

RAJNI V MAJU
Štefan Celec (86), J. Bosko
Mirko Kirbiš (79), Radvanje
Alojz Majcen (90), J. Bosko
Samo Trstenjak (59), Radvanje

