
Nedelja, 15. 1. 2023  (2/23) 
 
 

 
 

DON BOSKOV MESEC  
V Mariboru tudi 'Don Boskovo sveto leto'  

   

Zakaj? Ker bo v letu 2023 v naših dveh župnijah po naših 
družinah romal naš zavetnik, oče in učitelj mladih, sv. Janez 
Bosko. Verjetno se mnogi še spomnite navdušujočega dogodka 
izpred desetih let, ko je 1. in 2. maja 2013 k nam v MB priromal 
svetnik mladih, njegove relikvije (posmrtni ostanki, njegova sveta 
desnica). Don Boskov center je bil prva postaja njegovega 
romanja po slovenskih krajih. Sprejeli smo ga na meji na Šentilju 
in potem s kolesi pospremili skozi mesto vse do Don Boskovega 
centra – pa čeprav je bil le-ta tedaj zgolj eno veliko gradbišče. Z 
baloni smo ga pričakali v krožišču pri Supernovi (tedaj Qlandiji), 
v sedanji don Boskovi dvorani pa pripravili primeren prostor, kjer 
se je mudil med nami dva dni. Zares milostni trenutki. Slovesno 
smo ga sprejeli, z veliko vero in veseljem se ob njem 
zadrževali v molitvi, v spominski zvezek zapisali številne 
prošnje, zahvale, priporočila in besede občudovanja …  

Radi bi torej počastili in obnovili ta spomin izpred desetih let. 
Radi bi se zahvalili za deset let salezijanskega poslanstva na 
sedanji lokaciji. Septembra 2013 so bili blagoslovljeni prostori, po 
1. novembru 2013 pa se je župnija z mladinskim centrom z 
Dragonijeve preselila na sedanjo lokacijo. Želimo si, da nas Don 
Bosko še bolj nagovori. Odkrivati želimo veličino svetnika mladih, 
ki ima pri nas v Don Boskovem centru edino cerkev v Sloveniji, ki 
je posvečena njemu. Želimo si, da bi v vseh nas bolj in bolj rasla 
ljubezen in zaupanje v svetnika mladih …  Zato iskreno vabilo: 
ne zamudimo te priložnosti in sprejmimo v naše družine oz. 
v naša stanovanja in domove Don Boskove relikvije, ki jih 
bomo lahko imeli na enem naslovu ves teden, od nedelje do 
nedelje. Ob njih se bomo združevali v molitvi in pogovoru. Vse do 
jeseni bodo njegove relikvije romale po naših župnijah. Čim prej 
se prijavite in rezervirajte svoj teden. Svetnik je med nami. 

Janez Potočnik, župnik  
 

 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 15. jan: DRUGA NEDELJA MED LETOM.  
 

– Ponedeljek, 16. jan: od 9.00 naprej srečanje starejših. 
Zvečer ob 20.00 srečanje prve zakonske skupine. 
::: Radvanje: po maši ob 18.30 srečanje članov ŽPS.  
– Torek, 17. jan: Pri Don Bosku ob 19.00 biblična skupina.  
– Sreda, 18. jan: Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.  
– Četrtek, 19. jan: 2. Majcnov večer, ob 19.30: Večer SKG 
sodobne kršč. glasbe: Večer oblikuje skupina: Mesto na gori.  
 

– NEDELJA, 22. jan: TRETJA NEDELJA med letom, v 
župniji SLOVESNI PRAZNIK SV. J.BOSKA, zavetnika naše 
cerkve in celotne ustanove. Osrednje slavje bo pri sv. maši 
ob 10.30, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit 
msgr. Stanislav Zore. Zares vabljeni, vsi, to je naš praznik.  
::: Po sv. maši bo v Don Boskovi dvorani in ob njej tradicionalni 
DON BOSKOV SREČELOV. Vabljeni, da donirate dobitke 
vseh vrst. Darove oddajte katehetom, v žup.pisarni ali v SMC! 
Gospodinje naprošamo, da prinesejo kaj sladkih dobrot.   
::: To nedeljo bo tudi začetek ROMANJA DON BOSKOVIH 
RELIKVIJ PO NAŠIH DRUŽINAH. 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. Vabljeni, 
da se čimprej prijavite za določen teden …  
– Ponedeljek, 23. jan:Po več.maši molitvena skupina za DP.  
– Torek, 24. jan: Za nas slov. praznik sv. Frančiška Saleš-
kega, po katerem salezijanci nosimo ime. Tudi spomin MP.  
– Sreda, 25. jan: Tretji Majcnov večer, ob 19.00: O Don 
Bosku – vzgojitelju bo spregovoril naš sobrat prof. Tone 
Ciglar. Vabljeni tudi starši in botri birmancev ter starši 
prvoobhajancev ter drugi starši veroučencev.  
– Petek, 27. jan: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov. 
 

– NEDELJA, 29. jan: ČETRTA NEDELJA MED LETOM. 
Popoldne ob 15.00 bo ROMARSKI SHOD ob prazniku sv. 
Janeza Boska. Pri sv. maši bodo sodelovali mladinski pevski 
zbori iz vse Slovenije (približno 200 mladih pevcev). Vabljeni.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

::: Konec aprila – ŽUPNIJSKO ROMANJE v Don Boskove 
kraje. Podrobnosti na 3. strani oznanil. Čim prej se prijavite, 
Je še kar nekaj prostih mest.  -----  MARIJANSKI KOLEDAR! 
 

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

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. 

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

ZIMSKI ORATORIJ 
1.-3. februar (sreda-petek) 

 
V času zimskih počitnic 

vabljeni osnovnošolski otroci 
na zimski oratorij v naš SMC. 
Prijave prek gornje QR kode. 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
15. jan. – 2. nedelja med letom  
- Maja LUKIĆ BABIĆ in Dominik 
GABROVEC 
22. jan. – 3. NML, Sv. J. Bosko 
29. jan. – 2. nedelja med letom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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   

 
   
 
        
 
 
 
 
.                            
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SVETE MAŠE B – J. Bosko 

R –Radvanje   15. – 29. januar 2023 
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      

Ponedeljek        

16. 1.              

Berard, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po namenu Timaža 

 

Za pogum v življenju 

Torek              

17. 1. 

Anton (Zvonko) puščavnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

///                    + Janez         

+ Marija Hötzl in sorodniki  

Po namenu Šabeder 

Sreda                  

18. 1. – Marjeta Ogrska 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

+ Marija Kodba in sorodniki 

Četrtek    

19. 1. – B. sl. F. Baraga 

R  

B 

  8.00 

18.30 

+ Ivan Umek, obletna 

Petek                           

20. 1. – Boštjan, Fabijan 

R 

B 

  8.00 

18.30 

+ Sebastjan Črnčec 

+ Štefka Bračič, 7. dan p.p. 

Sobota                         

21 1.             

Agnes / Neža, Janja 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po namenu Škafar  

+ Julijana in Franc Strniša 

NEDELJA        

22. 1. 2023            

3. NEDELJA MED LETOM  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Živi in ++ iz družin Obaha-Brodnjak 

+ Anica in Stanko Mom 

+ mož Vlado Ježovnik /// ++ iz druž. Šprajc, Turek in Bezjak 

Ponedeljek    

23. 1.       

Henrik, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Živi in ++ iz družin Umek, Lovrič, Atlija in Slivšek  

Za duhovne poklice 

Torek                   

24. 1.    

FRANČIŠEK SALEŠKI  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

Po nam. Šabeder 

Sreda           

25. 1. –Spreobr. ap. Pavla 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

V zahvalo za vse, kar prejemamo od Boga, tudi za preizkušnje 

Četrtek             

26. 1. – Timotej in Tit 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

Petek                             

27. 1. – Angela Merici 

R 

B 

  8.00 

18.30 

++ starši Kosi 

+ Milica Ivanuša  

Sobota                       

28. 1.       

Tomaž Akvinski, cerk. uč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

+ Franc in Frančiška Tašner 

+ Elizabeta Veber, 30. dan p.p. 

NEDELJA        

29. 1. 2023       

4. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

+ oče Franc in mama Pavlina Flajšar 

+ mož Vlado Ježovnik, starši Pinter in brat Marjan Pinter 

 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. 

 

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

 ZAKAJ V TORINO? ZAKAJ ROMANJE 
RELIKVIJ PO NAŠI ŽUPNIJI? 

::: Da se pobliže srečamo z našim zavetnikom 
sv. Janezom Boskom in se mu tako zahvalimo 
za dve veliki stvari:  
     - da so v pripravi na 200-letnico rojstva sv. 
Janeza Boska pred 10 leti meseca maja v 
Slovenijo in tudi v Maribor priromale njegove 
relikivije (njegova 'sveta' desnica);  
     - da se mu zahvalimo za 10 let, kar smo se 
jeseni 2013 preselili na sedanjo lokacijo.   
::: In seveda, da se mu tudi osebno priporočimo: 
sami sebe, svoje družine, naše otroke in mlade, 
naši župniji, salezijansko skupnost v Mariboru …  
 

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

ZA  DOBRO  VOLJO 
Papež Leon XIII. (1878-1903).  

Nekega dne so papežu Leonu XIII. 

naznanili, da želi z njim govoriti neki sto-

letnik. Papež mu je odobril avdienco. Ko je 

starček prišel pred svetega očeta, je 

padel na kolena in vzkliknil: »Kako sem 

srečen! Tudi papež Pij IX. me je sprejel 

na avdienco, in to le nekaj dni pred svojo 

smrtjo.« Leon XIII. je smehljaje odvrnil: 

»Če bi vedel, da ste tako nevarni za papeže, 

bi s to avdienco počakal še nekaj let!«  

po 

ROMANJE DON BOSKOVIH RELIKVIJ  
PO NAŠIH DRUŽINAH 

22. jan.  - 19. nov. 2023: Začetek romanja relikvij 
po naših družinah bo v nedeljo 22. januarja – ob 
sklepu slovesne sv. maše v čast zavetniku naše 
cerkve sv. Janezu Bosku. Vsaka družina oz. 
posameznik, ki bo sprejel Don Boskove relikvije, 
bo lahko imel le-te na svojem domu en teden in 
jih vrnil do nedeljske sv. maše ob 10.30 v cerkev 
ali žup. pisarno.  
Čim prej se prijavite – izberite teden, ki vam 
ustreza. Če je po zagotovilih prejšnjega vrh. 
predstojnika salezijancev P. Chaveza romanje 
don Boskovih relikvij po vsem svetu (pri nas v 
Sloveniji od 1.-17. maja, v Mariboru pa od 1.-2. 
maja 2013) prineslo »čudovite skrite milosti, 
dokazane čudeže in nove duhovne poklice«, 
lahko verujemo, da bo romanje don Boskovih 
posmrtnih ostankov v družinah naših župnij tudi 
prineslo vsem velike milosti oz. duhovne darove.  
 

KOVČEK Z DON BOSKOVIMI RELIKVIJAMI 
V kovčku, ki ga boste prejeli ob romanju don 
Boskovih relikvij, boste našli: poseben križ z 
relikvijami (posmrtnimi ostanki) sv. Janeza 
Boska; don Boskov kipec; knjižico in strip z 
življenjepisom sv. Janeza Boska (za odrasle in 
otroke); gradivo s predlogi molitev; spominski 
zvezek, v katerega boste lahko zapisali svoje 
vtise, prošnje in spomine na čas obiska relikvij 
pri vas doma; sliko Marije Pomočnice (Don 
Boska ni brez nje). Ob vrnitvi kovčka vso 
vsebino skrbno spravite nazaj v kovček.  

 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 
OB PRAZNIKU SV. JANEZA BOSKA  

      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. 
Skoraj ne bi smelo biti kristjana, ki redno 
hodi v cerkev sv. Janeza Boska, pa se na ta 
dan ne bi vsaj za trenutek čez dan ustavil v 
molitvi pred Najsvetejšim zakramentom in 
počastil našega zavetnika sv. Janeza Boska.  



  


