
Nedelja, 1. 1. 2023  (1/23) 
 

 

OTROK V JASLIH ali PRESTOLI SVETA 
 

Sv. Frančišek Saleški (28. decembra '22 je minilo 400 leto od 
njegove smrti in po njem salezijanci tudi nosimo ime) je zapisal: 
»Zdi se mi, da vidim kralja Salomona na njegovem velikem 
prestolu iz slonovine, pozlačenem in izrezljanem, ki mu ni bilo 
enakega v nobenem kraljestvu, kot pravi Sveto pismo (1 Kr 
10,18-20). Toda jaz bi stokrat raje videl dragega malega 
Otroka v jaslih, kot vse kralje na njihovih prestolih.«  

Jezus, kralj vesoljstva, ni nikdar sedel na prestolu: rojen je bil 
v hlevu, povit v plenice, položen v jasli; in na koncu je umrl na 
križu, bil povit v mrtvaški prt in položen v grob. Ko evangelist Luka 
pripoveduje o Jezusovem rojstvu, zelo vztraja pri podrobnosti 
'jasli'. Pomeni, da so zelo pomembne za razumevanje, kakšen 
Mesija je Tisti, ki je bil rojen v Betlehemu; kakšne vrste Kralj je, 
skratka: kdo je Jezus.  

Ko gledamo jasli, ko gledamo križ, ko gledamo njegovo 
preprosto življenje, lahko razumemo, kdo je Jezus. Jezus je 
Božji Sin, ki nas rešuje s tem, da je postal človek kot mi, odložil 
svojo slavo in se ponižal (Flp 2,7-8). To skrivnost vidimo v 
središčni točki jaslic, v Detetu, ki leži v jaslih. To je »znamenje«, 
ki nam ga Bog daje za Božič: nekoč ga daje betlehemskim 
pastirjem (Lk 2,12), danes ga daje nam in tako bo vedno. 
Jezusov prestol so jasli; je cesta, ko je pridigal; je križ ob koncu 
življenja. To je prestol našega Kralja. 

To znamenje nam kaže Božji »stil«. In kaj je Božji stil? Božji 
stil je bližina, sočutje in nežnost. Naš Bog je blizu, sočuten in 
nežen. Tako nas Bog priteguje k sebi. Ne zgrabi nas s silo, ne 
vsiljuje nam svoje resnice in svoje pravičnosti. Želi nas pritegniti 
z ljubeznijo, z nežnostjo, s sočutjem. Glejmo jasli, ki so Jezusov 

prestol. Glejmo Jezusa na poteh Judeje in Galileje, ko oznanja 
Očetovo sporočilo. In glejmo Jezusa na prestolu, na križu. To je 
pot sreče. 

Vsem vam in vašim družinam želim blagoslovljen božični čas 
in uspešen začetek novega leta!                        papež Frančišek  

 

 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 1. jan.: BOŽJA MATI MARIJA – NOVO LETO.  
 

– Torek, 3. jan: Pri D. Bosku, ob 19.00 – biblična skupina.  
::: Od torka naprej redni verouk.  
::: Mesec januar – Don Boskov mesec. Vabljeni, da se 
udeležite raznih dogodkov ob praznovanju sv. J. Boska.  
– Četrtek, 5. jan: 3. sveti večer – blagoslovite svoj dom; na 
voljo še nekaj kadila z ogljem,nalepke in podobice z molitvijo.  
– Petek, 6. jan: Slovesni praznik Gospodovo razglašenje, 
trije kralji. Sv. maša pri Don Bosku tudi zjutraj ob 8.00. 
Zvečer vabljeni otroci – prinesite svoje hranilnike 
adventno božične akcije otroci za otroke.  
::: Prvi petek – obisk bolnikov po domovih.  
 

– NEDELJA, 8. jan: JEZUSOV KRST. Na to nedeljo bo 
tudi nabirka 'prve nedelje' za potrebe naše cerkve – zlasti 
za stroške ogrevanja, saj se je tudi za nas zelo zelo podražila 
elektrika glede na ceno izpred enega leta (več kot 500%).  
::: Ob 17.00 srečanje 4. zakonske skupine.  
– Ponedeljek, 9. jan: Ob 19.00 redno srečanje ŽPS. 
::: Po večerni maši tudi srečanje mol.skupine za duh. poklice. 
– Sreda, 11. jan: Prvi Majcnov večer … v pripravi na don 
Boskov praznik: Spomin na romanje Don Boskovih relikvij 
po Sloveniji pred 10 leti in predstavitev letošnjega romanja 
Don Boskovih relikvij po družinah v naših dveh župnijah.  
– Četrtek, 12. jan: Vsak četrtek ob 17.45 vabljeni k molitvi 
pred Najsvetejšim, tudi za duhovne poklice in naše družine.  
::: Ob 19.00 srečanje 3. zakonske skupine. 
– Petek, 13. jan: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov. 
::: V Veržeju bo do nedelje usposabljanja salez. animatorjev, 
ki se ga bodo udeležili tudi mladi iz našega DBC.  
 

– NEDELJA, 15. jan: DRUGA NEDELJA MED LETOM. 
Nedelja verskega tiska.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

::: Še do 8. jan.: BLAGOSLOV DOMOV oz. stanovanj. 
Prijavite se v žup. pisarni, po telefonu ali e-pošti.    
 

::: Konec aprila – ŽUPNIJSKO ROMANJE v Don Boskove 
kraje. Podrobnosti na 3. strani oznanil. Čim prej se prijavite.  
 

::: Vabim vas, da za novo leto 2023 poravnate 
NAROČNINO oz. NAROČITE verski tednik Družina in 
mesečnik Ognjišče.   

HVALA VSEM, KI DARUJETE 
ZA SV. MAŠE. Je pa veliko dni, 

ko še ni mašnega namena – 
zato se vam zelo priporočamo, 
saj je to tudi način, s katerim 
vzdržujete vaše duhovnike. 

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

DON BOSKOV SREČELOV  
Za praznik sv. Janeza Boska,  

ki ga bomo letos obhajali v 
nedeljo 22. januarja,  

načrtujemo tradicionalni  
Don Boskov srečelov. Vabljeni,  

da donirate dobitke vseh vrst. 
Izkupiček bo namenjen za 

dodatno opremo čajne kuhinje. 
Darove lahko oddate katehetom, 
v župnijski pisarni ali v naš SMC. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
1. jan. – Božja Mati Marija  
- Karli in Snježana VEBER  
8. jan. – Jezusov krst 
- Družina GOLOB 
15. jan. – 2. nedelja med letom 
- Maja LUKIĆ BABIĆ in Dominik 
GABROVEC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

ŽUPNIJA RADVANJE 
Lackova ul. 2, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5303 649  
 

    NAROČILO sv. MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040  (župnik Janez Potočnik)  

           ali po e-pošti:  janez.potočnik@sdb.si    ali:    maribor@sdb.si    fb:  Bosko Mariborski 

  Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB   

 
   
 
        
 
 
 
 
.                            

  

mailto:janez.potočnik@sdb.si
mailto:maribor@sdb.si


SVETE MAŠE B – J. Bosko 

R –Radvanje   1. – 15. januar 2023 
NEDELJA        

1. 1. 2023       

BOŽJA MATI MARIJA 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

+ Anica Ošlaj                                             + Franc Božič (KM) 

++ iz družin Čeh in Herič 

Živi in ++ župljani obeh župnij          

Ponedeljek        

2. 1.              

Bazilij in Gregor 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

V zahvalo M.P. in Sv. Duhu za mol. sk. /// + Franc Božič (KM) 

+ Julijana Verdonik 

V čast Svetemu Duhu 

Torek              

3. 1. 

Presveto Jezusovo ime 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ Verona Marič                    ///                   + Franc Božič (KM) 

Po namenu 

V zahvalo in za blagoslov ob rojstnem dnevu 

Sreda                  

4. 1. – Angela Folinjska 

R 
B 

  8.00 

18.30  

V čast Svetemu Duhu             ///                + Franc Božič (KM) 

 

Četrtek   Tretji sveti večer 

5. 1. – Emilijana 

R  

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice               ///                  + Franc Božič (KM) 

 

Petek                           

6. 1. – Trije kralji G.M.B. 

GOSPOD. RAZGLAŠENJE 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ Franc Marič                    ///                      + Franc Božič (KM) 

V čast Jezusovemu srcu 

 

Sobota                         

7. 1.             

Valentin / Zdravko 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po nam. Gor. Bistrice 

V čast Marijinemu srcu 

++ in živi dobrotniki DBC 

NEDELJA        

8. 1. 2023            

JEZUSOV KRST  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

+ Anton Orešnik 

Za blagoslov družine 

Ponedeljek    

9. 1.       

Hadrijan 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

Za duhovne poklice 

Torek                   

10. 1.    

Gregor Niški 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Sreda           

11. 1. – Pavlin Oglejski 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

Četrtek             

12. 1. – Tatjana / Tanja 

R 

B 

  8.00 

18.30 

Po namenu  

Petek                             

13. 1. – Hilarij, Veronika 

R 

B 

  8.00 

18.30 

/// 16.00 Za žive in ++ v domu 

 

Sobota                       

14. 1.       

Odon / Oton 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Živi in ++ iz družin Kočevar in Dragovan  

 

NEDELJA        

15. 1. 2023       

2. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Živi in ++ župljani obeh župnij      

+ Marija Kostanjevec in sorodniki 

Za ozdravljenje hčere      

 ROMANJE V KRAJE SV. JANEZA 
BOSKA IN SV. DOMINIKA SAVIA 

 

 

Torino – Colle Don Bosco – Chieri 
Mondonio – Castelnuovo   

 

Datum: 27.–30.april 2023 (četr. – nedelja). 
Odhod zjutraj, vračanje v noči na 1. maj. 
Prenočevanje z zajtrkom (3x), Avigliana. 
Eno-, dvo- in triposteljne sobe. 2x večerja 
(Avigliana), 2x kosilo (Colle, Valdocco). 

Cena: 250,00 €; 100,00€ plačilo ob prijavi; 
za otroke do dopolnjenih 12 let - gratis. 

 
 

ČIMPREJ SE PRIJAVITE – SAMO 50 MEST! 
Prijave z avansom: v župnijski pisarni,  

po e-pošti ali na župnikov telefon. 
 

Podrobnosti pred samim romanjem. 
 

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

RAJNI, december 2022 
Marija Ermenc (87), Bosko 
Jožica Jakl (80), Radvanje 

Ivan Murko (81), Bosko 
Anton Vegel (85), Radvanje 
Alfonz Vreznik (84), Bosko 

Dragomil Vrhovski (88), Bosko  
 

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

ZA  DOBRO  VOLJO 
Ples med mašo. Med mašo so otroci pri 

darovanju uprizorili plesno točko. Po maši 

k župniku pride ogorčena župljanka: »Kar 

smo videli, je nesprejemljivo, g. župnik. To 

je pomanjkanje spoštovanja. Ne pozabite, 

da je v cerkvi Najsvetejše!«  

Čez dva dni gospa ponovno sreča 

župnika: »Veste, g. župnik, veliko sem 

razmišljala o tem dogodku. Mislim, da je 

bilo to resnično pomanjkanje spoštovanja 

do Najsvetejšega zakramenta!« Župnik jo 

skuša pomiriti: »Gospa, pomislite vendar 

na svatbo v Kani Galilejski! Tudi tam so 

ljudje plesali pred Jezusom.« 

In gospa: »Pred Jezusom že, pred 

Jezusom, ne pa pred Najsvetejšim!«  

po 

DON BOSKOV MESEC JANUAR 
 

TRIJE MAJCNOVI VEČERI 
Prvi Majcnov večer: 11. jan. (sreda – 19.00): 
Spomin na romanje Don Boskovih relikvij pred 
10 leti in napoved romanja relikvij po družinah v 
naših dveh župnijah (Janez Potočnik) 
 

Drugi Majcnov večer: 19. jan. (četr. – 19.30): 
Večer SKG – sodobne krščanske glasbe: Večer 
oblikuje skupina: Mesto na gori.  
 

Tretji Majcnov večer: 25. jan. (sreda – 19.00): 
O Don Bosku – vzgojitelju (Tone Ciglar). 
Vabljeni tudi starši in botri birmancev ter starši 
prvoobhajancev ter drugi starši veroučencev 

 

ŽUPNIJSKO PRAZNOVANJE 
ZAVETNIKA SV. JANEZA BOSKA in  

DON BOSKOV SREČELOV 
Nedelja, 22. januar – 10.30: slovesni praznik 
sv. Janeza Boska za župnijo. Osrednje slavje bo 
pri sv. maši ob 10.30, ki jo bo vodil ljubljanski 
nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore.  

 
 

Po sv. maši bo v Don Boskovi dvorani in ob njej 
tradicionalni Don Boskov srečelov. Vabljeni, 
da donirate dobitke vseh vrst. Darove lahko 
oddate katehetom, v župnijski pisarni ali v SMC! 
 

ROMANJE DON BOSKOVIH RELIKVIJ  
PO NAŠIH DRUŽINAH 

22. jan. – 19. nov. 2023: Začetek romanja 
relikvij po naših družinah v nedeljo 22. januarja. 
Od nedelje do nedelje v eni družini. Relikvije 
prejme družina pri ned. maši ob 10.30 in jih do 
naslednje nedelje vrne v cerkev ali žup. pisarno. 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBORI 
Nedelja, 29. januar – 15.00: Romarski shod ob 
prazniku sv. Janeza Boska. Pri sv. maši bodo 
sodelovali mladinski pevski zbori iz vse 
Slovenije (približno 200 mladih pevcev).  

 

CELODNEVNO ČEŠČENJE  
31. januar (9.00-18.00): Na liturgični praznik sv. 
Janeza Boska bo v cerkvi dan celodnevnega 
češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. 
Naj bo to dan za molitev. Prisrčno vabljeni.   



  


