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DON BOSKO – NAŠ ZAVETNIK  
Iz Don Boskove 'pedagoške oporoke'! 

 
   

Preljubi moji otroci v Jezusu Kristusu! 
Naj sem blizu ali daleč, vedno mislim na vas. Eno samo željo 

imam, to, da bi vas videl srečne tukaj na zemlji in v večnosti. Ta 
misel, ta želja me je nagnila, da vam napišem to pismo. To so 
besede človeka, ki vas iskreno ljubi v Jezusu Kristusu in čuti 
dolžnost, da vam govori odkrito kakor oče. Ko sem vas v večerni 
utrujenosti videl v sanjah, kako je bilo v oratoriju nekoč in kako je 
danes, mi je eden od vodičev v sanjah rekel:  

"Če hočeš, da bi bili znova vsi eno srce in ena duša, je treba, 
za Božjo voljo, podreti pregrajo nezaupljivosti in namesto nje 
zasaditi prisrčno zaupljivost." - "In kako naj podremo to pregrajo?" 

"S prisrčnim odnosom s fanti, zlasti med odmori. Brez 
domačega prisrčnega odnosa ne moremo dokazati ljubezni; brez 
tega dokaza pa ni zaupanja. Kdor hoče biti ljubljen, mora pokazati, 
da ljubi. Jezus Kristus je bil majhen z malimi in si je naprtil naše 
slabosti. Pri njem se učimo domačnosti!  

Učitelj, ki ga vidiš samo na katedru, je učitelj in nič več; če pa 
gre s fanti na odmor, jim postane brat. 

Če vidimo koga pridigati na prižnici, pravimo, da ne dela 
drugega kot svojo dolžnost. Če pa spregovori besedo med 
odmorom, je to beseda človeka, ki ljubi … Kdor se zaveda, da je 
ljubljen, ljubi, in kdor je ljubljen, doseže vse, zlasti od mladega 
človeka. Zaupljivost, ki jo rodi ljubezen, vzpostavi električni tok med 
fante in predstojnike. Srca se odpro, otroci razodenejo svoje želje in 
odkrijejo svoje napake. Ta ljubezen pomaga predstojnikom 
prenašati vse težave, ki jih imajo z otroki, vse nevolje, vso 
nehvaležnost, nadlegovanje, pomanjkljivosti in nemarnosti. Jezus 
Kristus ni zlomil nalomljenega trsta in ni ugasnil tlečega stenja. On 
naj vam bo za zgled! ... Če bo vladala resnična ljubezen, ne bo nihče 
iskal drugega kot Božjo čast in zveličanje duš." 

 

duh. Janez Bosko, Rim, 14. maja 1884  
 

 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 29. jan: ČETRTA NEDELJA MED LETOM. 
Ob 15.00 bo ROMARSKI SHOD ob prazniku sv. J. Boska. 
Pri sv. maši bo sodelovalo 18 mladinskih pevskih zborov iz 
vse Slovenije (približno 240 mladih pevcev). Vabljeni.  
Prejšnjo nedeljo smo začeli z ROMANJEM 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. Vabljeni, da se prijavite za določen 
teden (plakat z datumi je zadaj na mizici pri verskem tisku)  …  
 

– PONEDELJEK, 30. jan: Radvanje: DAN ČEŠČENJA 
NAJSVETEJŠEGA: maša že zjutraj ob 8.00, potem uro 
češčenja; nadaljevanje češčenja popoldne od 16.00 naprej, 
ob 18.00 sv. maša in zahvalna pesem.  
 

– TOREK, 31. jan: SLOVESNI PRAZNIK SV. JANEZA 
BOSKA. Zato tudi dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA. 
Začetek zjutraj, sklep z zahvalno pesmijo zvečer pred 
mašo. Podroben razpored na 3. strani oznanil. Vabljeni.  
 

– SREDA,1. feb: Do petka bo v SMC potekal zimski oratorij.   
 

– ČETRTEK, 2. feb: Praznik Jezusovega darovanja v 
templju oz. SVEČNICA. Pri maši blagoslov sveč – ter 
darovanje za sveče, tekoči vosek in elektriko.  
 

– PETEK, 3. feb: Pri sv. mašah prejmemo blagoslov na 
priprošnjo sv. Blaža. Radvanje: pospravljanje jaslic, ob 18.00. 
 

– SOBOTA, 4. feb: Pospravljanje jaslic pri D. Bosku, ob 9.00.  
 

– NEDELJA, 5. feb: peta med letom, prva v mesecu; 
vabljeni k darovanju za potrebe cerkve. Po tej nedelji se 
nadaljuje redni verouk.  
 

– SREDA, 8. feb: Srečanje duhovnikov MB pri Don Bosku.  
 

– SOBOTA, 11. feb: V Don Boskovi dvorani bo v organizaciji 
našega SMC potekal PING-PONG TURNIR, za vse generacije, 
od 10.00 naprej. Obvezne prijave na: maribor.donbosko.si.  
 

– NEDELJA, 12. feb: ŠESTA NEDELJA MED LETOM. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

::: 27.-30. april: ŽUPNIJSKO ROMANJE v Don Boskove 
kraje. Samo še 6-8 prostih mest.  
::: Verski tisk: Don Bosko–gratis, Ognjišče, Mar. koledar.  
 

HVALA VSEM, KI DARUJETE 
ZA SV. MAŠE, hkrati pa se vam 
priporočamo - je še veliko dni,  

ko ni mašnega namena. 
#################################################### 

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

 
V času zimskih počitnic vabljeni 

OŠ otroci na zimski oratorij.  
Prijave prek gornje QR kode. 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
29. jan. – 4. nedelja med letom 
- Sibila Nidorfer, Rahela Jakopec  
5. feb. – 5. nedelja med letom 
- Karolina in Srečko HORVAT  
12. feb. – 6. nedelja med letom 
- Družina KERLE 
19. feb. – 7. nedelja med letom 
- Dubravka  J. in Barbara DROBNIČ  
26. feb. – 1. postna nedelja 
- Dragica in Andrej KNEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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   29. januar – 12. februar 2023 
NED – 29.1.    4. med letom 
 
Pri maši (15.00) sodelovanje 
mladinskih pevskih zborov 

B 
R 
B
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 
15.00 

+ Alojz Holer 
+ oče Franc in mama Pavlina Flajšar 
+ mož Vlado Ježovnik, starši Pinter in brat Marjan Pinter 
 

PON – 30.1. 
 
Radvanje – ČEŠČENJE  
       

R
B 
R 
B 

  8.00 
  8.00 
18.00 
18.30 

++ in živi župljani obeh župnij  
Po namenu Pinter 
 
++ Dušan, Irma in Bela Šiftar ter + Franc Novak 

TOR – 31.1.    JANEZ BOSKO 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 

B 
R 
B 

  8.00 
18.00 
18.30 

+ Dragomil Vrhovski 
V čast Marijinemu srcu 
V zahvalo za uspešno operacijo  /// ++ in živi župljani  

SRE – 1.2.           Brigita Irska      
 

R 
B 

  8.00 
18.30  

++ salezijanci    
++ salezijanci 

ČET – 2.2.             SVEČNICA 
Blagoslov sveč 
Dan posvečenega življenja 

B 
R  
B 

 8.00 
 8.00 
18.30 

++ starši Avgust, Cecilija in Otilija  
Za duhovne poklice 
+ Alfonz Vreznik         ///        V zahvalo in za zdravje Mojce 

PET – 3.2., prvi                Blaž 
Blagoslov sv. Blaža                      

R 
B 

  8.00 
18.30 

V čast Jezusovemu srcu 
+ Milica Ivanuša, 30. dan po pogrebu 

SOB – 4.2., prva          Oskar 
 

 

B 
R 
B 

  8.00 
18.00 
18.30 

Po namenu Ester 
+ Srečko Breg in vsi Bregovi 
Za žive in ++ dobrotnike DBC Maribor 

NED – 5.2.      5. med letom  
 
Četrta zakonska sk. (17h) 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

+ Milica Ivanuša   ///  ++ in živi župljani obeh župnij 

+ Marija Hötzl 

Za blagoslov druž. Pliberšek  ///  ++ oče Franjo, brat Marjan, 

mama Marija Kodba, st.starši, tete in strici, sestrična Jasna 

PON – 6.2.            Pavel Miki 

 

Bosko: Žup. past. svet – 19h  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ duhovnik Dinko Bizjak (KM) 

+ Janko Rakuša, 7. dan po pogrebu  

V čast Svetemu Duhu          ///           Za duhovne poklice 

TOR – 7.2.                 Rozalija 

  

Biblična skupina – 19h   

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

KM 

++ in živi župljani obeh župnij 

V zahvalo za prejete milosti 

SRE – 8.2.               Hieronim 

Prešernov dan 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu                                                           KM 

Prošnja Svetemu Duhu in Mariji za zdravje  

ČET – 9.2.               Apolonija      

Tretja zakonska sk. – 19h  

R 

B 

  8.00 

18.30 

Po namenu                                                                      KM 

++ iz družine Tomažin 

PET – 10.2.            Sholastika                      

 

R 

B 

  8.00 

18.30 

///  16.00: za žive in ++ v domu oskrb.  

KM 

SOB – 11.2.       Lurška M.B.   

Svetovni dan bolnikov 

Maziljenje med mašo               

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ duhovnik Dinko Bizjak (KM)  

++ iz družine Tišler 

NED – 12.2.    6. med letom B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

++ in živi župljani obeh župnij 

+ Sebastjan Črnčec  

Za blagoslov in zdravje družine Kovačec in za zdravje otrok 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 

 

Bogu posvečeno življenje v Cerkvi 
S praznikom Gospodovega darovanja je 

povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno 
življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu 
posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko 
razumemo samo v veri. Redovniki se z 
zaobljubami k določenemu načinu življenja dajo 
celostno na razpolago Bogu in zato lahko tudi 
bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim. 

Bogu posvečeno življenje je poleg služ-
benega duhovništva in laiškega stanu poseben 
stan vernikov, ki je v Cerkvi navzoč vse od njenih 
začetkov. Gre za stalno obliko življenja, v kateri 
verniki po delovanju Sv. Duha izraziteje hodijo 
za Kristusom. Takšna oblika življenja postane 
»posvečena« po izpovedi posebnih zaobljub, ki 
zajemajo evangeljske svete 'čistosti' (odpoved 
življenju v družini oz. poročenosti), 'uboštva' 
(nenavezanosti na minljivo) in 'pokorščine' 
predstojnikom. Bogu se nekdo lahko posveti v 
konkretni redovni ustanovi, v svetni ustanovi ali 
v novih oblikah posvečenega življenja. 

V Sloveniji je navzočih 12 moških redovnih 
skupnosti (med njimi tudi salezijanci, ki smo tudi 
v Don Boskovem centru v Mariboru), 15 ženskih 
redovnih ustanov, 3 svetne ustanove in 6 skupin 
novih oblik Bogu posvečenega življenja.  
 

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

»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, 
se ne more skriti.  Takó naj vaša luč 

sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša 
dobra dela in slavili vašega Očeta,  

ki je v nebesih.«  Mt 5,14.16. 
 

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

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

Leon XIII. je bil star dvaindevetdeset let, 

ko mu je neki ameriški kardinal ob slovesu 

neprevidno dejal: »Na tej zemlji se ne 

bova več videla, zbogom, vaša svetost!« 

Papež mu je zaskrbljeno odvrnil: 

»Zakaj ne, ste mar tako hudo bolni?!«  

ROMANJE DON BOSKOVIH RELIKVIJ  
PO NAŠIH DRUŽINAH 

 

V nedeljo 22. januarja, ko smo v župniji obhajali 
slovesni praznik našega zavetnika sv. Janeza 
Boska, se je začelo romanje relikvij (svetih 
posmrtnih ostankov) sv. Janeza Boska po naših 
družinah. Kovček z relikvijami in spremljajočim 
gradivom je začel svojo pot v mladi družini. 
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. Verujemo, da bo romanje don Boskovih 
posmrtnih ostankov v družinah naših župnij tudi 
prineslo vsem obilje duhovnih darov.  
   

CELODNEVNO ČEŠČENJE 
OB PRAZNIKU SV. JANEZA BOSKA 

Torek, 31. januar (9.00-18.00)  
 

8.00 – sv. maša 
9.00 – Združenje Marije Pom., Biblična skupina 
           in molitvene skupine  
10.00 – upokojenci in upokojenke 
11.00 – duhovniki, redovniki/ce 
12.00 – Tončka Ivanuša in …  
13.00 – sodelavci SMC  
14.00 – češčenje v tišini 
15.00 – molitvene skupine / tisti, ki niso bili dop. 
16.00 – birmanci; družine; zakonske skupine 
17.00 – animatorji, mladi 
17.30 – župnijski pev. zbor, žup. past. svet 
18.00 – litanije Srca Jezusovega 
18.30 – sv.maša, zahvalna pesem 

 

Povabljen vsak, kadar more,  
četudi le za kratek čas. 

Naj bo to dan za molitev. 
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. 



  


