OZNANILA
– 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.
– Četrtek, 21. 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, 22. julij: Ob 16.00 – maša v domu oskrbovancev.
– Nedelja, 24. julij: 17. MED LETOM. Ob prazniku staršev
Device Marije Joahima in Ane je papež Frančišek to nedeljo
razglasil za nedeljo starih staršev in starejših. Tudi spomin
Marije Pomočnice, ko bomo prejeli blagoslov na njeno
priprošnjo.
– Nedelja, 31. julij: 18. MED LETOM. Spomin zavetnika
naše cerkve in celotne ustanove – sv. Janeza Boska.
::: 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.«
::: VEROUK: Že med počitnicami načrtujte obveznosti vaših
otrok tako, da bodo med šolskim letom imeli čas tudi za
verouk. K verouku se lahko prijavijo tudi tisti otroci, ki ga
morda do zdaj niso obiskovali ali pa so ga iz različnih
razlogov prekinili. Seveda – dobrodošli zlasti otroci prvih
razredov, ki začenjajo osnovno šolo. K verouku jih lahko
prijavite že v času počitnic.
::: KARITAS vabi k akciji: otroci nas potrebujejo; da bi
pomagali otrokom s šolskimi potrebščinami. 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 Naše korenine in
katoliški tednik Družina.

Bog se ne vsiljuje:
potrka
na naša vrata
in čaka,
da mu odpremo.
sv. Frančišek Saleški
.

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 prihod-nost z upanjem
in odgovornostjo.
_________________________________________

BOŽJA BESEDA: hozana.si
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, 17. 7. 2022 (15/22)

PROSITE IN VAM BO DANO
prim. Lk 11,1-13

Tisti čas je eden izmed učencev dejal Jezusu:
»Gospod, naúči nas moliti.« Rekel jim je:
»Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje
ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh
nam dajaj. Odpústi nam naše grehe.
Ne daj, da pademo v skušnjavo!« In še je dejal:
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo!«

Prosimo in molimo. Iščimo in trkajmo na srce Boga Očeta, da
bi uslišal nas, svoje otroke; da bi uslišal naše prošnje, ko prosimo
za druge. Vztrajajmo v prošnjah, ne naveličamo se.
Ko otrok potrka na vrata, potrka enkrat ali dvakrat in nato še
večkrat. Trka močno, na dolgo, brez sramu. Tako ravnajmo tudi
mi pri Bogu. Kot otroci vedno radi prihajajmo k svojemu Očetu,
On nas ljubi in od Njega ne bomo deležni ničesar slabega.
Ne častimo ga samo z besedami, ampak postanimo zares
vredni in se mu bližajmo še z močnejšo ljubeznijo. Večkrat mu
recimo: »Oče, ljubim te – jaz sem tvoj – tvoj Božji otrok!«
Naj nam Bog da moči, da bi znali odpuščati drug drugemu.
Prosimo ga, da ne bi padali v skušnjavo: šibki smo in pogosto
ostajamo v mesenosti tega sveta, ki se na trenutek zdi tako lep
in nas zavaja v pomehkuženost in nezvestobo.
Kdor moli Očenaš, ni ošaben, ampak svojemu Očetu govori
mirno in zaupno. Zanaša se na njegovo ljubezen in ve, da Oče
razume njegove želje: »Oče ve, preden ga prosite!«
Naj nas goreča želja Jezusovih apostolov iz Božje besede
današnje nedelje spodbuja, da bi ob molitvi Očenaš spoznavali,
koliko nam še manjka. da bi postali podobni Bogu.
OČE, PRIDI, ZGODI SE, DAJ NAM, ODPUSTI NAM

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

17. – 31. julij 2022

Krištofova

R

9.00

16. NEDELJA MED LETOM

B

10.30

Za + Katarino Šalamun
Za + Marijo Hötzl
Za Smiljano Volmajer

Ponedeljek
18. 7.
Elij, diakon in mučenec

R
B

18.00
18.30

Za + Slavico in starše Ekart
Za + sina Iva Štravsa in sorodnike

Torek
19. 7.
Arsenij, puščavnik

R
B

18.00
18.30

Za + Vinka in starše Celcer ter brata Lojzeta
Za + Anito Mirt

Sreda
20. 7. – Marjeta Ant., muč

R
B

8.00
18.30

Za + Milko in Franca Breg ter za blagoslov ob obl. poroke
Za + Rozalijo Santros

Četrtek
21. 7. – Lovrenc, Danijel

R
B

8.00
18.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Elizabeto Fras

Petek
22. 7. –Marija Magdalena

R
B

8.00
18.30

Po namenu Bajc
V zahvalo

Sobota
23. 7.
Brigita Švedska

R
B

18.00
18.30

Za + Franca Virag in brata
Za + Jožico Šeneker

NEDELJA
24. 7. nedelja starejših
17. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + Katico Kuhar
Za + Antona Orešnik
Za + Janeza in Štefko Horvat // Za ++ starše Komljenovič

Ponedeljek
25. 7.
JAKOB st.

R
B

18.00
18.30

Za ++ starše Črnčec in brata Ivana
Za ++ iz naših rodbin

Torek
26. 7.
Joahim in Ana

R
B

18.00
18.30

Za + Majdo Knechtl, obletna
Za + Anito Mirt

Sreda
27. 7. – Gorazd, Kliment

R
B

8.00
18.30

Za + Mirka Kirbiš
Za ++ in žive župljane obeh župnij

Četrtek
28. 7. – Viktor, papež

R
B

8.00
18.30

Za + Marijo Hötzl
Za + Anito Mirt

Petek
29. 7.
Marta, Marija, Lazar

R
B

8.00
18.30

Po namenu Bajc
V zahvalo za rešitev

Sobota
30. 7. – Peter Krizolog

R
B

18.00
18.30

Za + Nado Breg in vse Lešnikove

NEDELJA
31. 7.
18. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + Antona in Marijo Linec
Za + Antona Orešnik
V dober namen

NEDELJA
17. 7.

B

8.00

//

//

Za + Anito Mirt

Za ++ in žive v domu

DARUJMO ZA MISIJONSKA VOZILA
Preko akcije MIVA (MIsijonska Vozniška
Akcija) vsako leto omogočimo nakup prevoznih
sredstev za naše misijonarje, ki delujejo po
vsem svetu, največkrat na zelo težko dostopnih
območjih. Z darovi slovenskih vernikov je MIVA
Slovenija v letu 2021 pomagala pri 16 projektih
v vrednosti 369.100€.
Vozila, ki jih z našo pomočjo prejmejo naši
misijonarji, jim predstavljajo osnovna delovna
sredstva, saj brez ustreznih prevoznih sredstev
ne bi mogli oskrbovati ljudi in naselij na svojem
področju. Brez vozil bi izostala tako materialna,
predvsem pa tudi duhovna pomoč. Hvala vam
za vaš dar, ki ga boste namenili tej akciji.
Misijonsko središče Slovenije

PAPEŽ ZA DRUGI SVETOVNI DAN
STARIH STARŠEV IN OSTARELIH
»Še v starosti rodijo sadove«
Predragi! Vrstica 92. psalma »še v starosti
rodijo sadove« (v. 15) je vesela novica, je
resnični »evangelij«, ki ga lahko oznanimo
svetu. Nasprotuje temu, kar svet misli o tem
življenjskem obdobju.
Mnogi se bojijo starosti. Imajo jo za neke
vrste bolezen. Mislijo si: naj stari ostanejo čim
dlje v ustanovah za starejše in naj nas le-te
obvarujejo pred njihovimi mukami.
V resnici pa je dolgo življenje – tako uči Sveto
pismo – blagoslov in stari niso zavrženci, do
katerih bi morali vzdrževati razdaljo, ampak živa
znamenja Božje dobrotljivosti, ki daje življenje v
izobilju. - Blagor hiši, ki varuje starejše.
Blagor družini, ki spoštuje stare starše!
Mi, stari starši in ostareli, imamo veliko
odgovornost: da naučimo ljudi našega časa, da
bodo videli druge z istim prizanesljivim in nežnim
pogledom, s kakršnim gledamo svoje vnuke.
Drage babice in dedki, dragi ostareli, v tem
našem svetu smo poklicani, da smo tvorci
revolucije nežnosti!
Naučimo se še bolje uporabljati najbolj
dragoceno orodje, ki ga imamo in ki je najbolj

primerno za našo starost: molitev. Le-ta lahko
veliko stori: lahko spremlja krik bolečine tistega,
ki trpi in lahko pomaga spreminjati srca. Lahko
postanemo stalen »zbor« velikega duhovnega
svetišča, v katerem naša molitev podpira
skupnost, ki dela in se bojuje na polju življenja.«

O LETOŠNJEM ORATORIJU
Izkušnja letošnjega oratorija je za moje
pojme zelo dobra. Verjamem, da so se animatorji precej naučili, pa tudi sam. Otroci pa kot
vedno zelo navdušeni, zadovoljni in razigrani.
Občasna trenja in slaba volja, včasih tudi jeza,
se na koncu vse poplača. Vredno je truda,
vredno je pomanjkanja spanja. Zanimivo, da vse
več otrok zahaja na oratorij iz zadnje triade OŠ,
kar je zelo spodbudno in daje večje pričakovanje
za prihodnost. Radostno in zavzeto so otroci peli
in plesali ob letošnji himni oratorija in to pokazali
tudi na izletih. Na koncu vsakega tedna smo
imeli krajšo predstavo za starše, ki so se je
udeležili v zelo lepem številu. V prvem tednu je
bilo 80 otrok in 15 animatorjev; v drugem tednu
pa čez 90 otrok in 18 animatorjev.
Med nami so bili tudi otroci iz Ukrajine, ki so
se na oratoriju počutili dobro. Mi pa smo se kar
premalo zavedali, kaj ti otroci preživljajo zaradi
vojne v svoji državi. Upam pa, da smo vsaj malo
uresničili besede iz evangelija: »Tujec sem bil in
ste me sprejeli.« Jezik pri otrocih ni težava,
kakšen je že dobro znal slovensko - sploh mlajši,
drugi so si pomagali z googlom, tretji so se prepustili igri in jeziku oči in srca. Dragocena
izkušnja. Zato se bomo podobnim vabilom v
prihodnje še pogumneje in lažje odzvali.
Mitja Franc
###########################################################

Za Dobro Voljo
Nekoč so vprašali arškega župnika (Janez
Vianney, 1786-1859):
»Gospod župnik, zakaj takrat, kadar molite,
govorite skoraj neslišno, kadar pa pridigate,
pa skoraj kričite?« - »Kadar pridigam,
govorim gluhim, kadar pa molim, se
pogovarjam z Bogom, ki zelo dobro sliši!«

