SKUPNA OZNANILA
– Danes je 26. nedelja med letom, imenovana Majcnova.
– Začeli smo z rednim veroukom. Spomnite še druge. Priporočamo revijo Mavrica za otroke, ter
Najst za mladostnike.
– V torek biblična skupina ob 19.00.
– Petek prvi v mesecu: posvetitev Srcu Jezusovemu. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.
– Prva sobota: posvetitev Srcu Marijinemu. Srečanje dekanijske Karitas v Limbušu ob 9.00.
– Prihodnja nedelja 27. med letom, rožnovenska.
– Danes začenjamo devetdnevnico k Božjemu služabniku Andreju Majcnu. Zmolili jo bomo ob
zaključku maše. Radi se mu priporočajmo.
– Jutri začenjamo mesec oktober. Posvečen je molitvi rožnega venca. Redno ga molimo pred
vsako mašo. Priporočamo, da tudi v družinah zmolite vsaj kakšno desetko te lepe molitve.
– Na rožnovensko nedeljo tradicionalno romanje sosednjih župnij na Ptujsko Goro. Avtobus iz
Radvanja ob 13.30. Cena 6 €. Nazaj grede se bomo ustavili v romarski cerkvi na Prihovi.

Nedelja, 23. 09. 2018
»BODI DOBER IN PONIŽEN«

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Ob sredah vabljeni otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole k pevskemu zboru ob 17.00. Zelo
spodbujam starše, da navdušite svoje otroke, da bodo lahko enkrat na mesec ob otroških mašah
s petjem polepšali bogoslužje.
– Ob četrtkih molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice ob 18.00.
- Prihodnjo nedeljo je nabirka(ofer) za ureditev prostorov župnijske Karitas ter okolice don
Boskovega centra.
Jutri katehetski odbor ob 19.00.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– V četrtek po maši molitev za nove duhovniške in redovniške poklice pred Najsvetejšim.
– V petek obisk bolnih in onemoglih na domu.
– V četrtek je godovni dan sv. Frančiška Asiškega, ki je zavetnik naše cerkve in župnije. Prihodnjo
nedeljo ga bomo slovesno proslavili. Slovesnost bo opravil g. Janez Potočnik, voditelj
Salezijanskega mladinskega centra pri don Bosku. Po maši pogostitev. Priporočamo se za pecivo
ter postrežbo.
– Vsi smo odgovorni za urejenost našega svetišča. Priporočamo se za prispevek za rože. Vabljeni
novi člani k čiščenju cerkve. Javite se naši organistki Klotildi Jelen.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– V torek vabljeni na ogled filma o s. Leopoldini Brandis, ustanoviteljici Marijinih sester, v
Slomškovo dvorano ob 19.30.
– Nova številka Družine in revija Ognjišče sta na razpolago.

»Ako se dete ne nauči moliti od matere in očeta, ne bo prav znalo vse svoje
žive dni … Koliko hudega pride iz krive vzgoje otrok! Po resnici vam povem:
Kriva vzgoja je slabih časov mati!« (bl. A. M. Slomšek).

o

Obhajamo nedeljo Božjega služabnika Andreja Majcna,
Mariborčana. Ta salezijanski duhovnik je imel še posebej čut
za revne mlade: »Dokler smo delali za revne in uboge, je
Božja previdnost poskrbela, da nam nič potrebnega ni
manjkalo.«
V domači družini se je naučil skromnosti. Posebno hudo je
bilo, ko so bili dve leti v Kozjem (1907–1909), v vlažnem in
tesnem stanovanju skupaj s kovačnico. Dosti bolje ni bilo niti
pozneje v Krškem (1909–1923), ko je divjala prva svetovna
vojna. Oče kot terenski urejevalec pravnih zadev se je
srečeval z revščino podeželskih ljudi, ki niso imeli denarja, da
bi mu plačali. V nahrbtnik so mu dajali krompir, zelje … Na te
poti je jemal sina Andreja. Tako je tudi on kaj dobil v
nahrbtnik. Ta izkušnja je spremljala Majcna vse življenje:
– sam je vedno bil skromen, zadovoljen z vsem, navadil se je
življenja v pomanjkanju.
– vse življenje je ohranil ljubezen in skrb za uboge, zlasti
mlade. To ga je naredilo priljubljenega pri ljudeh, pri Bogu
pa klicalo obilen blagoslov na njegovo delo. Njegov oče, tudi
Andrej, mu je velikokrat položil na srce: »Andrej, bodi vedno
z vsemi dober, pa ti ne bo nikdar v življenju žal. Rad imej
ljudi in ljudje bodo imeli radi tebe!«
Požrtvovalno se je razdajal revnim na Kitajskem. Po izgonu je
začel s salezijanskim delom v Vietnamu in ga razvil, da je še
danes eno najbolj cvetočih. S. Konstantina, misijonarka v
Čaotungu, je dejala: »O njem se je pogosto govorilo: 'Bodi
dober in ponižen, kakor g. Majcen, pa boš tudi ti lahko
svetnik.'«
Njegova skromnost in dobrota je lahko navdih tudi vsem
nam.

don Boskovi salezijanci
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RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE
MAŠE
NEDELJA,
30. 09.
26. nedelja med letom

ponedeljek
01. 10.
sv. Terezija Deteta
Jezusa, cerkv. učitelj.
torek,
02. 10.
sv. Angeli varuhi

Sv. Janez
Bosko
8.00

9.00
10.30
8.00
18.00
18.30

sv.
Frančišek
Asiški,
redovni ustanovitelj

18.30

sobota,
06. 10.
sv. Bruno, ustanovit.
kartuzijanov
NEDELJA,
07. 10.
27. nedelja med letom

za + družino Kocmut
za + Slavka Iskra
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Rudija, 20. obl. in Ano Rinc
za + Erno Šnuderl
v čast Sv. Duhu

18.00
18.30

18.30

sv. Marija Favstina
Kowalska, redovnica;
bl. Albert Marvelli

30. september – 7. oktober 2018

za + Edvarda in Terezijo Zadravec, hčerko Heleno

8.00

sreda,
03. 10.
sv. Kandida, mučenka
četrtek,
04. 10.

petek,
05. 10.

Sv. Frančišek
- Radvanje

8.00

8.00

8.00
16.00
18.30

za + Ano Vogrin
v čast Sv. Duhu
za + gospo Rado
za + Marijo Potočnik
za duhovne poklice
po namenu
v čast sv. Frančišku Asiškemu za vse živali
za + Franca in Ivano Zalesnik
v čast Srcu Jezusovemu
za + in žive v domu oskrbovancev
za ozdravitev družinskega debla

8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

v čast Srcu Marijinemu
za + Elizabeto Kurbus
za + in žive farane ter dobrotnike
za + starša Maksa in Jožefo Hercog
za + starše Ivanuša ter brata Avgusta

»Nič ni lepšega, kakor se dajati iz ljubezni do drugih. Zahvala Mariji
Pomočnici za vse, saj sem prepričan, da je vse, kar sem storil, njeno delo,
kakor me je učil sv. Janez Bosko.« (Božji služabnik Andrej Majcen)
BOŽJI SLUŽABNIK ANDREJ MAJCEN
Rodil se je v Mariboru, v župniji Matere usmiljenja (frančiškani), kak kilometer oddaljen od
cerkve, in sicer 30. septembra leta 1904. Nekaj dni zatem je bil v tej cerkvi tudi krščen: Sam

je zapisal: »Moj najsvetejši dan je za vse življenje ostal 9. oktober. Večkrat v življenju sem
obnovil krstne obljube. V cerkvi Matere usmiljenja sem bil deležen milosti vseh milosti, da
sem postal Božji otrok.«
Njegov oče Andrej je bil zelo zaveden Slovenec, pa uslužbenec na sodišču. Zato se je
njihova družina večkrat selila. Mati Marija (roj. Šlik) je bila zavzeta kristjana in frančiškanska
tretjerednica. Ko je imel Božji služabnik Andrej tri leta, se je njegova družina preselila:
najprej na Kozje, dve leti pozneje pa v Krško: tu je hodil v šolo, prejel prvo sv. obhajilo in
birmo. S petnajstimi leti je odšel na študij v Maribor: obiskoval je Moško učiteljišče in štiri
leta pozneje diplomiral. V ta čas sodijo spodbudni nasveti očeta in matere, ki ju je zvesto
upošteval. Oče mu je dejal: »Bodi vedno z vsemi dober in ti ne bo nikdar žal.« Mati pa: »Pa
na Marijo nikar ne pozabi. Ko boš šel na učiteljišče, ne pozabi mimogrede stopiti za trenutek
v cerkev pri frančiškanih, pri enih vratih lahko greš noter, pri drugih pa ven.«
Kot učitelj je še isto leto dobil službo v salezijanski šoli na Radni pri Sevnici. Po enem
letu službe se je odločil, da želi postati salezijanski duhovnik. Noviciat je opravil na Radni,
potem odšel na Rakovnik, kjer je bil deset let: s študijem se je pripravljal na duhovništvo,
hkrati pa pomagal pri vodenju rakovniških obrtnih šol. Duhovnik je postal leta 1933, dve
leti pozneje pa odšel v misijone na Daljni vzhod.
22 let je misijonaril na Kitajskem, 22 let v Vietnamu. Kamor je prišel, se je dal v službo
ljudem, še posebej ubogim in mladim. Zelo znane so njegove izjave: »S Kitajci Kitajec, z
Vietnamci Vietnamec!« V času njegovega misijonskega poslanstva v Južnem Vietnamu je
tam divjala znana ameriško-vietnamska vojna; Majcen pa je neustrašno delal – zlasti na
področju vzgoje domačih duhovnih poklicev: v Vietnam je prišel kot prvi salezijanski
misijonar, ko pa je odhajal kot zadnji tujec, je za njim ostalo nad 130 sobratov.
Zadnjih dvajset let življenja je preživel v Ljubljani na Rakovniku, kjer je bil duša
misijonske animacije, zavzet in goreč spovednik ter duhovni voditelj na daljavo svojim
vietnamskim sobratom.
Božji služabnik Andrej Majcen je zelo skrbno in zavzeto delal na samem sebi, in to na vseh
področjih: v odnosu do sebe, do bližnjega in do Boga. In to potem, ko je že napolnil 80 let
življenja, ko mu je telo vedno bolj odpovedovalo, njegov duh pa je ohranjal čudovito
svežino. O tem priča nad 6000 strani njegovih osebnih duhovnih zapisov. S tem nam govori,
da nikoli ni prepozno začeti resno delati na samem sebi, da je tudi starost lahko še kako
lepa, obenem pa koristna, rodovitna in potrebna!
Umrl je na Rakovniku 30. septembra 1999: prav na svoj 95. rojstni dan in hkrati na smrtni
dan male cvetke sv. Terezije DJ, zavetnice misijonov, ki jo je zelo častil. Pokopan je na
ljubljanskih Žalah v salezijanskem grobu.
Dobrih deset let po njegovi smrti, 24. septembra 2010, se je v Ljubljani začel škofijski
postopek za njegovo beatifikacijo.
Priporočajmo se Božjemu služabniku Andreju Majcnu: nagovarja nas kot goreč misijonar,
kot skrben vzgojitelj duhovnih poklicev, kot vesel, pristen in srečen redovnik in duhovnik,
kot neutruden spovednik in duhovni voditelj.

