OZNANILA
– Nedelja, 3. julij: 14. MED LETOM, nedelja Slovencev po
svetu (oglejte si plakat). Prva nedelja v mesecu; vabljeni k
darovanju za potrebe cerkve oz. DBC. Hvala.
::: Med nami je misijonar iz Mozambika Anton Grm, salezijanski duhovnik. Zanj lahko darujete v košarico ob izhodu.
– Ponedeljek, 4. julij: Začetek drugega tedna oratorija.
Hvala voditelju kaplanu Mitju in animatorjem za ves trud.
Naj Gospod blagoslavlja njihovo delo ter jih varuje.
– Torek, 5. julij: Slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila
in Metoda, ki sta tudi zavetnika naše slovenske salezijanske
inšpektorije, ki bo novembra letos obhajala 100-letnico.
– Četrtek, 7. julij: Vsak četrtek ste vabljeni k molitvi pred
Jezusa v Najsvetejšem – tudi za duhovne poklice. Pri Don
Bosku pred mašo od 17.45 naprej, v Radvanju po maši.
– Petek, 8. julij: Ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Nedelja, 10. julij: 15. MED LETOM.
– Nedelja, 17. julij: 16. MED LETOM, Krištofova nedelja.
Po maši bomo blagoslovili naša vozila. Ob izhodu iz cerkve
pa vas vabim, da v zahvalo za vsak srečno prevožen
kilometer darujete za MIVO – za raznovrstna misijonska
vozila za naše slovenske misijonarje.
::: V mesecu juliju in avgustu pri Don Bosku med tednom
(ponedeljek, torek in sobota) NI jutranjih maš.
::: Počitniški čas. Doma ali na dopustu – ne pozabimo na
obisk sv. maše; Jezus nas čaka, tudi med tednom. Še kako
velja tudi za nas: »Kadar je Bog na prvem mestu, je vse na
pravem mestu.«

::: KARITAS vabi k akciji: otroci nas potrebujejo; da
bi pomagali otrokom s šolskimi potrebščinami – lani je
Karitas na ta način pomagala 13.000 otrokom. Vzemite
zgibanke s položnicami.
::: PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILO SV. MAŠ
PO VAŠIH NAMENIH. Hkrati vas obveščamo, da
bo po sklepu slovenskih škofov od 1. septembra
priporočeni prostovoljni dar za sv. mašo 23,00€.
Hvala za razumevanje.
::: Verski tisk: nova župnijska oznanila, Družina, Ognjišče.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
3. julij – 14. ned. med letom
- Družina GOLOB
Med počitnicami – po dogovoru

Božjo besedo najdeš: hozana.si
------------------------------------------------------------------

Ne morejo se vsi postiti
in ne morejo se vsi podati
na dolga romanja v Božjo
slavo. Tudi ne morejo vsi
dajati bogate miloščine,
vsi pa lahko ljubijo Boga.
Samo hoteti je treba.
sv. Janez Bosko

KRSTI V JUNIJU
Filip Murko, J. Bosko

RAJNI V JUNIJU
Dragan Filipović (65), Radv.
Ljubica Laco (82), J. Bosko
Anton Orešnik (79), Radvanje
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, 3. 7. 2022 (14/22)

KDO JE MOJ BLIŽNJI?
Lk 10,25-37
Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal
Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno
življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi?
Kako bereš?« Ta je odgovoril:
------

»Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem
in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem;
in svojega bližnjega kakor sam sebe.« –
------

»Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš
živel.« Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In
kdo je moj bližnji?«
Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz
Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga
oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol
mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki
duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit,
ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.
Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga
videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove
rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga je na svoje
živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je
vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj
in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹
Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je
padel med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal
usmiljenje.« Jezus mu je rekel:
»POJDI IN TUDI TI TAKO DELAJ!«
(Evangelij 15. nedelje med letom, 10. julij 2022)

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

3. – 17. julij 2022

NEDELJA
3. 7.
14. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak
Za + Ivana in starše Črnčec
Za blagoslov vsem našim družinam

Ponedeljek
4. 7.
Urh, Elizabeta - krajica

R
B

18.00
18.30

Za + Marijo Hötzl
V čast Svetemu Duhu

Torek
5. 7.
CIRIL in METOD, slov.ap.

R
B

18.00
18.30

Za duhovne poklice
Po namenu (T.C.)
Po namenu Bojc – za Karin

Sreda
6. 7. – Marija Goreti,muč.

R
B

8.00
18.30

V čast Svetemu Duhu
Za + Stanislava Obaha

Četrtek
7. 7. – Anton Zaharija, rd

R
B

8.00
18.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Borisa Heričko
//

Petek
8. 7. – Kalijan, mučenec

R
B

8.00
18.30

Po namenu Bajc
//
Za ++ in žive v domu
Za zdravje na duši in telesu: za Marijo in njene drage

Sobota
9. 7.
Avguštin, mučenec

R
B

18.00
18.30

Za + župnika Janka Kača
Za + Ernesta Klaneček

NEDELJA
10. 7.
15. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Feliksa Jelen
Za + Hinka Robnik

Ponedeljek
11. 7.
Benedikt, opat

R
B

18.00
18.30

Za zdravje
V zahvalo 'praškemu' Jezuščku za uslišane prošnje

Torek
12. 7.
Mohor in Fortunat, muč.

R
B

18.00
18.30

Za + Mihelo Erjavc

Sreda
13. 7. – Henrik, cesar

R
B

8.00
18.30

Za ++ starše Pulko
V čast Svetemu Duhu

Četrtek
14. 7. – Kamil, redovnik

R
B

8.00
18.30

Za + Amalijo Goldenbren
Za + Elizabeto Fras in Barbaro Lovrec

Petek
15. 7. – Bonaventura, šk.

R
B

8.00
18.30

Po namenu Bajc
Za razsvetljenje pri odločitvah

Sobota
16. 7.
Karmelska Mati Božja

R
B

18.00
18.30

V priprošnjo Mariji Pom.za blagoslov otrok in milost vere

NEDELJA
17. 7.
16. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + Katarino Šalamun
Za + Marijo Hötzl
Za Smiljabo Volmajer

Po namenu (T.C.)

BOŽJI SLUŽABNIK ANDREJ
MAJCEN – O MIRU IN MARIJI

ORATORIJ 2022
»Za Božjo slavo!«

»Vietnamci so Marijin narod in ta pobožnost
jih drži pokonci. Škof Hien mi je dejal: 'Moja
škofija je še kar v miru. Gotovo zato, ker kristjani
vsak dan molijo rožni venec!'
Kajpada si vsi želimo miru, a pravičnega in v
svobodi! Za tak mir so Vietnamci pridno molili
tudi ob pobožnostih pri slovesnih sprejemih
Marije romarice iz Fatime. Obiskala je vse
škofije in vsako posamezno župnijo, v kolikor se
je le dalo. Na božič je prispela tudi k nam v bližnji
Dalat. Mesto ima kakih 9000 katoličanov, a pri
sprejemu in procesiji je bilo gotovo veliko več kot
50000 ljudi! Še škof ni pričakoval tolikega
ljudskega navdušenja in se čudil, da so se nekatoliške množice tako zaupno obrnile k Mariji. V
pobožnostih je bilo veliko govora o miru in prošenj zanj, miru pa le še ni, ga še nismo vredni.
Marija Romarica je šla tudi v Lavang; to so
nekake vietnamske Brezje. Pred letom dni je
tam besnela najhujša vojna vihra. … Naj bo
kakorkoli že, don Bosko je rekel: 'Ljubite iz srca
Marijo in boste videli čudeže!' Ljubiti. Ljubiti!.
Revščina in ekonomska kriza silno pritiskata
na ta ubogi, od krvi prepojeni Južni Vietnam.
Obhajamo obletnico podpisanega miru, toda
fantje in očetje še vedno padajo in zapuščajo
žene in otroke vse obupane.
Vojska in vojna prinašata s seboj korupcijo,
nemoralo, žalost in smrt. Vendar pa spet ni tako
žalostno in obupno, kot včasih nekateri pišejo.
Vsi si želijo miru, molijo za mir, hočejo mir, a
resničen, pravi mir, človekovega dostojanstva in
svobode vreden mir.«

Imamo ga tudi tukaj v naši don Boskovi
župniji v Mariboru, dva tedna. Morda je ta
program za otroke za večino župljanov še vedno
neka neznanka, gre kar nekako 'mimo', kot da
le-ta pač mora biti. O njem vedo v glavnem to,
da je za mnoge starše oratorij dobrodošla
ponudba za čas, ko otrok nižjih razredov
osnovne šole nimajo kam dati v varstvo. A je
oratorij veliko več. Ob tem bi rad opozoril
predvsem na vključenost animatorjev v ta
program.
Že od pomladi naprej so se pri rednih
petkovih srečanjih seznanjali o svoji vlogi na
oratoriju. Sredi junija so za cel vikend odšli v
Dominikov dom na Pohorju, da bi se še bolje
seznanili z letošnjo vsebino in se med seboj
povezali kot dobra ekipa. Lepo jih je bilo gledati
zadnji teden šole, ko so vsako popoldne prihajali
v naš center, se pripravljali na 'delavnice' in
opravljali številna fizična dela.
In ko se oratorij dogaja: vsak dan je večina
animatorjev v našem centru že takoj po 7.00
zjutraj (pa so počitnice, ko mnogi njihovi vrstniki
še sladko spijo!). In potem so ves dan z otroki (in
tudi njim je vroče): se z njimi igrajo, pogovarjajo,
imajo delavnice, kateheze, delijo kosilo in še in
še … In ko otroci doma že utrujeno popadajo v
postelje, animatorji pospravijo in čistijo prostore,
potem pa sledi še sestanek z voditeljem g. Mitjo,
da pregledajo dan in načrtujejo naslednjega.
Spomnim se starega župnika, ki je nekaj dni
spremljal oratorijsko dogajanje in sredi tedna
vzkliknil: »To pa je res Božje delo!« Ali pa
animatorke, ki sem jo ob koncu oratorijskega
tedna vprašal »Kako si?« Pa mi je odvrnila:
»Utrujena za umret; a srečna, kot še nikoli!«
Naši animatorji – ne delajo za plačilo, a Bog
gotovo blagoslavlja njihovo delo in dobro voljo.
Morda je ta blagoslov danes še skrit kot drobno
seme, ki pa bo ob svojem času rodilo sad. Hvala
vam, dragi mladi, za vaše velikodušno služenje.
Janez Potočnik, župnik

Papežev molitveni namen
za JULIJ 2022
ZA OSTARELE
Molimo za ostarele, ki predstavljajo
korenine in spomin naroda, da bi
njihove izkušnje in njihova modrost
pomagale mladim gledati v prihodnost z upanjem in odgovornostjo.

