SKUPNA OZNANILA
– Danes je 27. nedelja med letom, rožnovenska. Začenja se teden za življenje.
– Začeli smo z rednim veroukom. Spomnite še druge. Priporočamo revijo Mavrica za otroke, ter
Najst za mladostnike.
– V petek srednja zakonska skupina ob 17.30.
– Prihodnja nedelja 28. med letom. Slavljenje za družine v Majcnovi dvorani pri don Bosku ob
16.00.
– V teh dneh molimo devetdnevnico k Božjemu služabniku Andreju Majcnu ob zaključku maše.
Radi se mu priporočajmo.
– Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Redno ga molimo pred vsako mašo.
Priporočamo, da tudi v družinah zmolite vsaj kakšno desetko te lepe molitve.
– V Vatikanu poteka škofovska sinoda mladih. Podprimo jo s svojimi molitvami.
– Danes je 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.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Danes je nabirka-ofer za ureditev prostorov župnijske Karitas ter okolice don Boskovega
centra.
– Jutri Serra klub ob 19.00.
– V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00.
– 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.
– Po novem bo imel ob četrtkih redno vaje župnijski pevski zbor. Prav lepo vabljeni novi člani.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Danes slovesno proslavljamo sv. Frančiška Asiškega, ki je zavetnik naše cerkve in župnije.
Slovesnost bo opravil g. Janez Potočnik, voditelj Salezijanskega mladinskega centra pri don
Bosku. Po maši pogostitev. Hvala, Bog povrni za pecivo ter postrežbo.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Revija za starejše in bolne Prijatelj praznuje 50 let izhajanja. Poslali so nam več izvodov. Lahko
jih zadaj vzamete pa odnesete še kakšnemu starejšemu ali bolnemu.
– Nova številka Družine s prilogo Naša družina je na razpolago.
MOLITEV K NADANGELU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju,
bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.
(papež Frančišek nas prosi, da to molitev ter molitev Pod tvojim varstvom … vsak dan molimo po
rožnem vencu).

o

Nedelja, 07. 10. 2018
»MOŽ IN ŽENA STA V BOGU ENO TELO«
Slovenski športniki so nam v ponos. Pred kratkim je na
gorniškem festivalu na Poljskem prejel najbolj prestižno
alpinistično priznanje, zlati cepin za življenjsko delo Andrej
Štremfelj. Ob prejetju je vsa dvorana vstala. Podelila mu je
bučen aplavz. Andrej je prvi vrhunski alpinist, ki je prejel zlati
cepin za posamezni vzpon ter za življenjsko delo. V
zahvalnem govoru se je najprej zahvalil Bogu za življenje.
Dejal je: "Prva zahvala gre Bogu. Omogočil mi je, da sem tu,
in bdi nad nami vsemi." Nato je nadaljeval: "Že po naravi
sem trmast in vztrajen, iz alpinizma pa se naučiš, da za cilj, ki
si ga zadaš, oziroma za pot, za katero se odločiš, da boš
hodil po njej, ni samo po sebi umevno, da ti bo na njej
postlano z rožicami, ampak da se je treba za vsako stvar
potruditi. Tudi če je vsakič težko, če misliš, da ne bo šlo, je
treba vztrajati, tako kot je treba vztrajati tudi v življenju.
Prav tako v hribih ni nič zlaganega, zlagani so kvečjemu
ljudje. Hribi so stvarstvo, ki te nauči, da v življenju največ
veljata poštenost in odkritost do sebe in drugih. To tudi v
svoji službi vedno poudarjam učencem – da je resnica tista,
ki osvobaja." Na koncu je posebno zahvalo namenil ženi. Sta
prvi par, ki je osvojil Everest, 8884, najvišjo goro na svetu.
Vpisana sta Guinnessovo knjigo rekordov. »Največja zahvala
pa gre čudoviti ženski, ki mi jo je Bog dal pred 40 leti – moji
ženi Mariji. Polovico te nagrade pripada njej,« je zaključil
navdušujoč govor.
Na začetku Sv. pisma imamo zapisano: »Zaradi tega bo mož
zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno
telo.« To je potrdil tudi Jezus, ko je dejal: »Kar je torej Bog
združil, tega naj človek ne ločuje!« Naj dobri Bog vsem
našim zakoncem pomaga, da bodo živeli to enost.

don Boskovi salezijanci
/// Maše lahko naročite po telefonu,e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, franc.brecko©sdb.si)
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ŽIVLJENJE SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA

RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE
MAŠE
NEDELJA,
07. 10.
27. nedelja med letom

ponedeljek
08. 10.
Tajda, spokornica
torek,
09. 10.
Sara, svetop. žena
sreda,
10. 10.
Danilo, mučenec
četrtek,
11. 10.
Janez XXIII., papež
petek,
12. 10.
Maksimiljan Celjski,
mučenec
sobota,
13. 10.
Gerald, vitez
NEDELJA,
14. 10.
28. nedelja med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
- Radvanje
9.00

10.30
8.00

7. – 14. oktober 2018
za + in žive farane ter dobrotnike
za + starša Maksa in Jožefo Hercog
za + starše Ivanuša ter brata Avgusta

18.00

za + Ivana in Marijo Puž
za + Ano Vogrin

18.00

za + Elizabeto Dajčer
po namenu
za + Jakoba Rozman in starše
za + Erno Šnuderl
v čast Sv. Duhu

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

za + Ano Vogrin
8.00

18.30

za + Erno Šnuderl

8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Domna Brega in vse Bregove
za + Franca in Ivano Zalesnik
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Matija in Rozalijo Tot
za + Erno Šnuderl

MOLITEV PAPEŽA FRANČIŠKA ob sinodi mladih
Gospod Jezus, na poti k Sinodi naj tvoja Cerkev gleda na vse mlade po svetu.
Prosimo te, da bi mladi pogumno in odgovorno živeli, stremeli za najlepšimi in najglobljimi
stvarmi in vedno ohranili svobodno srce. Mladim, ki jih spremljajo in se zanje darujejo modri
voditelji, pomagaj, da bodo odgovorili na klic, s katerim kličeš vsakogar od njih,
da bi uresničili načrt za svoje življenje in dosegli srečo. Ohrani njihovo srce odprto za velike
sanje in pomagaj jim, da bodo opazili dobro v svojih bratih. Kakor ljubljeni Učenec, naj bodo
tudi oni pod Križem, da sprejmejo tvojo Mater, ki jo Ti sam podarjaš. Naj bodo priče tvojega
Vstajenja in naj prepoznajo, da si živ poleg njih, da bi z veseljem oznanjali, da si Ti Gospod.
Amen.

Sv. Frančišek Asiški se je rodil leta 1181/82 v Assisiju kot sin trgovca Petra Bernardoneja in
Francozinje Ivane Pica. Krstno ime malega Frančiška je bilo Giovanni, zaradi njegove matere pa
so ga od rojstva naprej imenovali Francesco (Francozek). Frančišek je bil radoživ in vesel
mladenič. Njegov cilj je bil postati vitez. Leta 1202 je komaj dvajsetleten odšel v vojno med
mestoma Assisi in Perugia. Enoletno ujetništvo v ječah Perugie je prineslo spremembo.
Frančišek je spoznal, da mora biti v življenju poleg blaginje in telesnih užitkov še kaj drugega.
Romanje v Rim je njegovo prepričanje še okrepilo. Očaran je bil nad češčenjem Jezusa Kristusa,
vendar še ni vedel, kako naj oblikuje svoje življenje.
Leto 1205 je bilo zanj odločilno. Kot že tolikokrat prej je Frančišek molil v mali, razpadajoči
cerkvici sv. Damijana pod Assisijem. Nenadoma je zaslišal, kako mu Kristus s križa govori:
»Frančišek, pojdi in popravi mojo razpadajočo hišo!« Frančišek je poziv tedaj razumel
dobesedno, prodal številne bale očetovega blaga, izkupiček pa izročil župniku cerkvice sv.
Damijana, da bi obnovil kapelo. Besni oče Bernardone je od Frančiška zahteval, naj mu vrne
denar, sicer se bo moral odpovedati dediščini. Frančišek je vse vrnil in se hkrati odpovedal tudi
dediščini. Kmalu nato je Frančišek med mašo v takrat še majhni cerkvi sv. Marije Angelske v
Porcijunkuli na ravnini pod Assisijem zaslišal besede iz Lukovega evangelija: »Ne nosite s seboj
ne denarnice ne torbe ne čevljev.« Spoznal je, da mu je s tem nakazana njegova pot najbolj
ubogega med ubogimi. Odložil je čevlje, si oblekel kuto, jo prevezal z vrvjo in se kot berač podal
na popotovanje.
Kmalu se je Frančišku, ki so ga prebivalci Assisija medtem razglasili za norega, pridružilo več
enako mislečih prijateljev. Leta 1210 je Frančišek z dvanajstimi tovariši odšel k papežu Inocencu
III. (1198–1216) v Rim in od njega dobil potrditev prvega preprostega vodila, ki se je kasneje
izgubilo. Tako je nastali zametki reda manjših bratov. Število tistih, ki so želeli slediti Kristusu po
Frančiškovem zgledu, je bilo vedno večje. Med njimi je bila tudi sv. Klara Asiška (1194–1253), ki
je leta 1212 ustanovila žensko vejo, red klaris, imenovano tudi drugi red. Frančišku se je želelo
priključiti mnogo laikov, tudi takšnih, ki so bili že poročeni. Tako je leta 1221 Frančišek zanje
ustanovil tako imenovani tretji red, s čimer je omogočil, da so se redu manjših bratov pridružile
nove skupine ljudi. Novembra leta 1223 je papež Honorij III. (1216–1227) potrdil novo, pravno
osnovano vodilo, imenovano Potrjeno vodilo.
Redke cerkvene osebnosti so tako kot Frančišek Asiški vplivale na Cerkev in družbo zahodnega
sveta. Vse življenje je imel pred seboj en sam cilj: postati vedno bolj podoben Kristusu. Dne 24.
septembra 1224 se je svojemu Gospodu približal bolj kot kdajkoli prej: med globoko molitvijo in
v zamaknjenosti je na La Verni začutil rane Jezusa Kristusa. To je v zgodovini Cerkve prva
zanesljivo izpričana stigmatizacija.
Frančišek je zaradi spokornega življenja, dolgih postov in romanja v Sveto deželo zbolel, grozila
mu je nevarnost, da bo oslepel. Da bi mu ozdravili očesno bolezen, so ga poleti leta 1226
odpeljali v Sieno, v takrat znamenito medicinsko šolo. V Sieni je svojemu nasledniku, redovnemu
generalu, zvestemu bratu Eliju, narekoval svojo oporoko. Na nosilih so ga prenesli nazaj v
Porcijunkulo, kjer se je nekoč vse začelo. Umrl je 3. oktobra 1226. Šele naslednji dan so na
njegovem telesu odkrili Kristusove rane. V manj kot dveh letih po njegovi smrti ga je papež
Gregorij IX. (1227–1241) 16. julija 1228 razglasil za svetnika. /www: rkc.si/

