OZNANILA
– 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.
::: Lahko pa poromate k Mariji na Ptujsko goro (glejte plakat
na oglasni deski); ali pa ob 11.00 k sv. Bolfenku na Pohorje
oz. v kako drugo Marijino svetišče.
– Torek, 16. avgust: dan rojstva našega zavetnika sv.
Janeza Boska. Vabljeni k sv. maši – in tudi k molitveni
uri z don Boskom, ki bo pri DB po večerni sv. maši.
– 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.
– NEDELJA, 21. avgust: 21. med letom.
– Sreda, 24. avgust: Spomin Marije Pomočnice. Prejeli
bomo 'Don Boskov' blagoslov na njeno priprošnjo.
– Petek, 26. avgust: Ob 16.00 maša v domu oskrbovancev.
– NEDELJA, 28. avgust: 22. med letom.
::: Počitniški čas se izteka. Pravočasno načrtujmo novo
šolsko in pastoralno leto. Zelo vabljeni, da se vključite v
razne skupine: v žup. pevski zbor, v zakonske in molitvene
skupine, v biblično skupino ali v združenje Marije Pomočnice.
::: VEROUK: 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 takoj po 15. avgustu.
::: Verouk za vse razrede (tudi iz Radvanja) bo pri Don
Bosku, razen za bodoče veroučence 4. razreda iz Radvanja,
za katere bo verouk to leto še v Radvanju.
::: Otroci se bodo med šolskim letom lahko vključili v razne
dejavnost našega mladinskega centra – priporočamo.
::: 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 in še nekaj izvodov naše revije Don Bosko.

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.
-------------------------------------------------

Božja ljubezen
je vedno veliko večja,
kakor more biti velika
naša bolečina.
Sv. Frančišek Saleški
-------------------------------------------------

BOŽJA BESEDA: hozana.si
KARITAS Bosko: T: 068.939.988
SPLET: maribor.donbosko.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
ali – za RADVANJE
Lackova ul. 2, Maribor
TRR SI56 6100 0001 5303 649
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, 14. 8. 2022 (17/22)

BLAGOSLOVLJENA MED ŽENAMI

Lk 1,39-56

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v
mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in
pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin
pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in
Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je
vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med
ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od
kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih
ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji
je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.
MARIJIN ZGLED NAS VABI:
da bi videli tiste, ki potrebujejo našo pomoč, in jim
hitro priskočili na pomoč, četudi za ceno kake žrtve;
da bi se kot kristjani, ki nosimo Kristusovo ime,
zavedali, da moramo tudi mi kot Mariji Jezusa
ponesti v svet, v katerem živimo;
da bi znali kot Elizabeta v drugem videti predvsem
dobro – saj smo vsi Božji otroci;
da bi druge blagoslavljali in ne preklinjali;
da bi cenili vsako človeško življenje od spočetja do
naravne smrti;
da bi naše besede v drugih vzbujale veselje in tolažbo;
da bi verovali tudi takrat, ko je težko, ko je tema;
da bi verovali v to, da je Bog vedno z nami, ker nas
ljubi, nas varuje in nas blagoslavlja;
da bi nam bila Marija spodbuda za sveto življenje;
da bi Marijo sprejeli za svojo mater in priprošnjico.

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

14. – 28. avgust 2022

JANEZ BOSKO
rojen: 16. avgusta 1815

IZROČITEV SLOVENSKEGA
NARODA DEVICI MARIJI
Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati,
se danes vsi skupaj izročimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

NEDELJA
14. 8. Maksimiljan Kolbe
20. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
15. 8.
MARIJINO VNEBOVZETJE
Torek
16. 8.
Bosko / roj.dan
Rok, spokornik; Štefan
Sreda
17. 8. – Evzebij, pp-muč
Četrtek
18. 8. – Helena, cesarica
Petek
19. 8. – Janez Eudes, duh
Sobota
20. 8.
Bernard, opat-cer.uč
NEDELJA
21. 8.
21. NEDELJA MED LETOM
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8.00
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10.30
8.00
9.00
10.30
18.00
18.30

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

Don Bosko sam je na izrecen papežev ukaz
napisal svoje spomine. Začenja takole:

V čast Mariji Pomočnici
Za + Marijo Hötzl
Za žive in ++ župljane obeh župnij

Rodil sem se na praznik Marijinega vnebovzetja. Pisalo se je leto 1815. Luč sveta sem
zagledal v Morialdu, zaselku Castelnuova d'Asti
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12.00
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9.00
10.30

Po namenu
Za + Anito Mirt

Ponedeljek
22. 8.
Devica Marija Kraljica
Torek
23. 8.
Roza iz Lime, redovnica
Sreda
24. 8. – JERNEJ, apostol
Četrtek
25. 8. – Ludvik, kralj
Petek
26. 8.
Zefirin Namuncura, mlad.
Sobota
27. 8.
Monika, mati sv. Avgušt.
NEDELJA
28. 8.
22. NEDELJA MED LETOM
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18.30

R
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Za + župnika Janka Kač

B
R
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8.00
9.00
10.30

Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Marijo Hötzl
Za + Marijo Smiljan

Za + Marjeto in Franca Horvat, obletna
Za + Darinko (Dorotejo) /// Po namenu družine Jovanovič
Po maši: molitev z Don Boskom pred Najsvetejšim

Za ++ iz družin Vrbnjak in Karba
Za dušno zdravje in vdanost v Božjo voljo
Za blagoslov pri gradnji
Poročna sv. maša – za blagoslov zakona
Za + Marijo Hötzl
Za ++ starše Franca in Katarino Šalamun ter brata Franca
Za + Alojza Holer
Za ++ iz družin Hrnčič in Hercog
Za + Marijo Marzidovšek, ob obletnici smrti
Za + Marijo; Marjana in Franja Kodba ter vse ++ sorodnike
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za + Rozalijo, Marjeto in Hermino
Za + gospo Žefo – KM
Za + Alojzijo Mir
Za + praprababico Elizabeto in prapradedka Ludvika Kolarič
Za + gospo Žefo – KM
Za + Leopolda in Elizabeto Štrukelj /// Za + gospo Žefo – KM
Za + Antona Orešnik
Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak /// Za + go. Žefo – KM
Po namenu
///
Za ++ in žive v domu
V zahvalo za prejete milosti
Za + gospo Žefo – KM

Za + gospo Žefo – KM

(Krstni list pa izpričuje, da se je don Bosko
rodil 16. avgusta. Zanimivo je, da sta oba z
materjo trdila, da se je rodil 15. avgusta).

Očetu je bilo ime Frančišek, materi Marjeta
Occhiena. Bila sta kmeta. Častno sta si služila
kruh z delom. Prebijala sta se tako, da sta se
izogibala nepotrebnim izdatkom.
Moj oče je z delom svojih rok preživljal tudi
svojo sedemdesetletno mater, ki so jo mučile
starostne tegobe, in nas, svoje tri sinove. Najstarejši je bil Anton, ki ga je imel iz prvega zakona.
Drugemu je bilo ime Jožef. Najmlajši sem bil jaz,
Janez. V hiši sta živela še dva dninarja, ki sta
očetu pomagala na polju.
Očeta je pobrala pljučnica
Nisem še dopolnil dveh let, ko nas je dobri
Bog obiskal s hudo nesrečo. Oče je bil na
vrhuncu svojih moči in v cvetu let. Prizadeval si
je, da bi imeli dobro krščansko vzgojo. Ko se je
nekega dne ves prepoten vrnil s polja, je, ne da
bi pomislil, stopil v hladno podzemno klet.
Tresla ga je huda mrzlica, znamenje pljučnice. Zdravljenje ni pomagalo. V nekaj dneh ga je
pobralo. V zadnjih urah je prejel zakramente in
materi položil na srce, naj zaupa v Boga. Umrl je
12. maja 1817, star 34 let. Iz tistih dni me
spremlja en sam spomin, prvi spomin mojega
življenja: vsi so odšli iz sobe, kjer je ležal oče,
sam nisem hotel z njimi. Mama mi je rekla:
»Janez, pridi z menoj.«
»Če ne gre oče, ne grem,« sem ji odgovoril.
»Ubogi otrok, nimaš več očeta.«
Planila je v jok, me prijela za roko in me
odpeljala ven. Tudi sam sem jokal, a le zato, ker
sem videl jokati njo.
Zaradi mladosti nisem mogel dojeti, kako
velika nesreča je bila izguba očeta.

###########################################################

Za Dobro Voljo
Ko je bil nekega dne sv. Filip Neri, svetnik
veselja, na obisku pri papežu, so mu sporočili za neko nuno, češ da je svetnica. Ko
je prosil za pogovor z njo in je prišla, ji je
– ne da bi jo sploh pozdravil – ponudil
blatne čevlje in hotel, da bi mu jih sezula.
'Sveta' devica je stopila nazaj in si dala
duška s hudimi besedami: »Za kaj me le
ima! Jaz sem dekla Gospodova, ne pa tudi
dekla vsakogar, ki pride in hoče od mene
hlapčevskih del!« Fili Neri je mirno vstal
in se vrnil k papežu. Zaupal mu je, da nuna
ni nobena svetnica, kajti manjka ji poglavitno, ponižnost.
(Družina št. 30, str. 3)

