OZNANILA
– NEDELJA, 31. julij: 18. med letom. Zadnji dan v mesecu,
zato tudi spominski dan sv. Janeza Boska. Hvala vam za
darove za MIVO – za misijonsko vozniško akcijo.
– Četrtek, 4. avgust: Praznik arškega župnika Janeza
Vianneya, zavetnika duhovnikov. V molitev se priporočamo
tudi vsi duhovniki salezijanske skupnosti v Mariboru.
::: Vsak četrtek ste vabljeni k molitvi pred Jezusa v
Najsvetejšem zakramentu – tudi za duhovne poklice. Pri Don
Bosku pred mašo od 17.45 naprej, v Radvanju po maši.
– Petek, 5. avgust: Prvi petek, izročitev Jezusovemu srcu.
– Sobota, 6. avgust: Praznik Jezusove spremenitve na gori.
Tudi prva sobota – izročitev Marijinemu srcu.
– NEDELJA, 7. avgust: 19. med letom. Prva nedelja v
mesecu. Darovanje za potrebe cerkve oz. DBC.
::: Na Ptujski gori bo dopoldne metropolitansko srečanje
bolnikov ob praznovanju Marijinega vnebovzetja (plakat ! )
– Četrtek, 11. avgust: Smrtni dan Božje sl. Cvetane Priol.
– Petek, 12. avgust: Ob 16.00 maša v domu oskrbovancev.
– NEDELJA, 14. avgust: 20. med letom. Na Ptujski gori
zvečer začetek slavij ob prazniku Marij. vnebovzetja (plakat !)
– Ponedeljek, 15. avgust: Slovesni zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja. Sv. maše bodo kot ob nedeljah: pri
Don Bosku ob 8.00 in 10.30, v Radvanju ob 9.00.

Papežev molitveni
namen za AVGUST 2022
ZA PODJETJA
Molimo za mala in
srednjevelika podjetja, ki
jih je hudo prizadela
gospodarska in družbena
kriza, da bi našli potrebna
sredstva za nadaljevanje
svojih dejavnosti v dobrobit družbe, v kateri živijo.
---------------------------------------

KRSTI V JUNIJU
Ava Rožič, J. Bosko

POROKE V JULIJU – Radv.
Martina Potrč & Janez Klančnik

RAJNI V JULIJU
Antonija Borkovič (87), J. Bosko
Marija Kostanjevec (77), Radv
--------------------------------------BOŽJA BESEDA: hozana.si
KARITAS Bosko: T: 068.939.988
SPLET:

maribor.donbosko.si

--------------------------------------::: Počitniški čas. Doma ali na dopustu – ne pozabimo na
Boga, na molitev, obisk sv. maše. »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 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 .. Zgibanke!
::: PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILO SV. MAŠ po vaših
namenih. Hkrati vas obveščamo, da bo po sklepu naših
škofov od 1. septembra priporočeni prostovoljni dar za
sv. mašo 23,00€. Hvala za razumevanje.
::: Verski tisk: nova župnijska oznanila Naše korenine,
Družina, Ognjišče in naša revija Don 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
NAROČILO sv. MAŠ in inform.:
tel: 041.215.711 ali 02.429.6040
(župnik Janez Potočnik) ali
e-pošta: janez.potočnik@sdb.si
ali: maribor@sdb.si
fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Janez Potočnik, župnik,
Engelsova ul. 66, 2000 Maribor;
tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor

.

Nedelja, 31. 7. 2022 (16/22)

BITI BOGAT V BOGU

Lk 12,15-21

Tisti čas je Jezus povedal priliko: »Nekemu bogatemu
človeku je polje dobro obrodilo. Premišljal je sam pri sebi:
›Kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
In rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter
postavil večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje blago.
In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš,
spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre
volje!‹ - Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo
dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«
Zdi se, kakor bi nam Jezus dejal: Obstajajo stvari, ki so v
temelju slabe, namreč: pohlepno prisvajanje zemeljskih dobrin,
hoteti imeti vedno več samo zase, včasih tudi na račun drugih …
Jezus kritizira to egoistično prisvajanje, kajti iz tega izhajajo
mnoge krivice. Je nekaj pomembnejšega od bogastva, to je
življenje. Toda moramo se prav razumeti: za svoje telesno
življenje, za to, da bomo jedli, pili, se oblačili, se vzdrževali in
plačevali račune za stroške bivanja, za to je treba delati. Jezus
ne kara tega. Če pa smo ujeti v ta zakleti krog delo-dobiček, delo
samo zato, da čim več nagrabimo, da bi čimbolj uživali … to pa
ni pravo življenje, ni 'bogu-všečno' življenje. Tako življenje nam ni
v dolgoročno korist in veselje. To bi pomenilo, da iz človeka
napravimo zgolj 'proizvajalca in porabnika', v kar nas, žal, skoraj
sili naša civilizacija: npr. delamo, vse leto, in vse prihranke leta
včasih nerazsodno porabimo samo v 14 počitniških dneh.
Vprašajmo se: mar res vse svoje zaupanje stavimo na svoje
imetje, dobrine, na to, kar imamo, na uspeh, kariero? Jezus nas
opominja, da to ni krščanski ideal Vabi nas, da presežemo okvir
našega naravnega življenja, da lastnih dobrin ne koristimo samo
zase in da ne postanemo sužnji teh dobrin. Živeti je namreč več
kot delati in služiti denar. Jezus nas vabi, da bi stavili predvsem
na Boga, na svoje brate in sestre, na odnose, na ljubezen! JP
kadar je »bolezen« huda, kakor češčenje blagostanja, je

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

31. julij – 14. avgust 2022

NEDELJA
31. 7.
Ignacij Lojolski
18. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

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

Ponedeljek
1. 8.
Alfonz Ligvorij, škof

R
B

18.00
18.30

Za + Marijo Hötzl in sorodnik
V čast Svetemu Duhu

Torek
2. 8.
Avgust Czartoryski, duh

R
B

18.00
18.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Anito Mirt

Sreda
3. 8. – Lidija, sv.pis. žena

R
B

8.00
18.30

V čast Svetemu Duhu
Za + Rudija Kralj

Četrtek
4. 8. – Janez Vianney. duh

R
B

8.00
18.30

Za duhovne poklice
Za + Elizabeto Lešer

Petek
prvi
5. 8. – Marija Snežna

R
B

8.00
18.30

V čast Jezusovemu srcu
V čast Jezusovemu srcu

Sobota
prva
6. 8.
JEZUSOVA SPR. NA GORI

B
R
B

11.00
18.00
18.30

Ob krstu – za Klaro
V čast Marijinemu srcu
Za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra

NEDELJA
7. 8.
19. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za ++ iz družin Čurin, Pečovnik in sestro Ivanko
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Roziko Zgubič

Ponedeljek
8. 8.
Dominik, red. ustanovitelj

R
B

18.00
18.30

Za + Marijo Hötzl
Za Štefana Cikač

Torek
9. 8. Terezija Benedikta Editt Stein, mučenka

R
B

18.00
18.30

Za + Rudolfa in starše Soršak
Za + Stanislava Obaha

Sreda
10. 8. – Lovrenc, muč.

R
B

8.00
18.30

Po namenu
Za + Anito Mirt

Četrtek
11. 8. – Klara, redovnica

R
B

8.00
18.30

V zahvalo za prejete milosti

Petek
12. 8.
Ivana Šantalska, redovnica

R
B

8.00
18.30

Sobota
13. 8. – Poncijan, papež

R
B

18.00
18.30

Za + Anito Mirt

NEDELJA
14. 8. Maksimiljan Kolbe
20. NEDELJA MED LETOM

B
R
B

8.00
9.00
10.30

Za + očeta in stare starše
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za sirote vojne

Po namenu

///

ARŠKI ŽUPNIK
Janez Vianney, zavetnik duhovnikov
god: 4. avgust
Sv. Janez Vianney se je rodil leta 1786 v
kmečki družini v Franciji. Že kot deček je bil zelo
pobožen. Želel je postati duhovnik, toda šola mu
je predstavljala veliko oviro, saj mu ni šla dobro;
ni in ni mogel opraviti izpitov.
Z molitvijo, marljivostjo in pomočjo drugih mu
je vendarle uspelo opraviti izpite, tako da je leta
1815 prejel mašniško posvečenje. Njegova
pobožnost je odtehtala njegove intelektualne
sposobnosti!
Leta 1818 je bil imenovan za župnika majhne
in duhovno zanemarjene župnije Ars blizu
Lyona. Takoj je začel opravljati pokoro za
župnijo, nenehno je molil, oznanjal in pridigal. In
župnija je v enainštiridesetih letih njegovega
župnikovanja postala prava duhovna oaza.

Za ++ in žive v domu

Sem so se prihajali spovedovati iz cele
Francije in od drugod, saj se je glas o svetosti
“arškega župnika” hitro razširil. V spovednici je
preživel tudi po več kot dvanajst ur na dan.
Imel je dar branja srca, tako da je mnogim
pomagal k spreobrnjenju in duhovnem življenju.
Umrl je 4. avg. 1859. V molitvi mu priporočimo naše duhovnike in tudi obe naši župniji.

GOSPOD, HOČEŠ …?
»Gospod, hočeš moje roke,
da bom danes pomagala
revežem in bolnikom?
Gospod, dajem ti svoje roke!
Gospod, hočeš moje noge,
da bom danes obiskovala tiste,
ki potrebujejo prijatelja?
Gospod, dajem ti svoje noge.
Gospod, hočeš moj glas,
da bom danes govorila s tistimi,
ki potrebujejo besedo ljubezni?
Gospod, dajem ti svoj glas!
Gospod, hočeš moje srce,
da bom danes prinašala ljubezen
vsakemu samo zato, ker je človek?
Gospod, dajem ti svoje srce!«
sv. Mati Terezija iz Kalkute

DELA V DON BOSKOVEM CENTRU
Marsikdo povpraša: se kaj dela pri vas? Nič se
ne vidi tako kot takrat, ko ste delali fasado. Res
je, od zunaj se ne vidi nič, od znotraj pa se veliko
dela. Mojstri so v sanitarijih ob dvorani položili
ploščice, prebelili prostore, namestili maks stene
in vrata; čakamo samo še na štiri glavna
notranja vrata in montažo sanitarne opreme.
Drugi mojstri pa so položili že več kot polovico
cevi (več kot 600m - za vodo, ogrevanje); v teh
dneh pa nameščajo klimat za prezračevanje
večnamenske dvorane. S tem pa prihajajo tudi
kar visoki računi. Upamo, da bomo s skupnimi
močmi uspeli zbrati dovolj denarja za poplačilo
vseh teh stroškov. Iskrena zahvala vsakemu, ki
podpira to 'našo skupno stvar'. Z vašo pomočjo
smo in še bomo lahko storili veliko dobrega v
tem Don Boskovem Valdoccu pod Pohorjem.
###########################################################

Za Dobro Voljo
Pravijo, da je papež (danes sveti) Janez
Pavel II. nekoč, ko so mu na obisku v
samostanu po kosilu redovnice postregle s
kavo, dejal: »To je prava nunska kava: zelo
veliko ljubezni, pa zelo malo kave!«

