SKUPNA OZNANILA
– Danes je 29. nedelja med letom, misijonska. Med nami je misijonar Danilo Lisjak, ki deluje v
Ugandi v Afriki. Hvala za misijonsko nabirko pri današnji maši. - V cerkvi Matere usmiljenja
(frančiškani) bo danes ob 15.00 prejela misijonski križ s. Urška Marinčič, ki odhaja v misijone v
Ugando.
– Jutri molitev mladih za sinodo o mladih - v Majcnovi dvorani pri don Bosku ob 19.00.
– V torek srečanje za starše birmancev obeh župnij - pri don Bosku ob 19.00.
– V sredo spominski dan Marije Pomočnice. Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo.
– V petek mlajša zakonska skupina z varstvom otrok ob 17.30.
– V soboto srečanje Združenja Marije Pomočnice pri don Bosku ob jutranji maši.
– Prihodnja nedelja 30. med letom.
– Prvo nedeljo v novembru – je zahvalna nedelja in srečanje zakoncev jubilantov (od letošnjih
novoporočencev pa potem jubilanti 5,10,15 … let zakona naprej). Vabljeni. Prijavite se v župnišču.
– 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.
– Oratorij bo med jesenskimi počitnicami v ponedeljek in torek (29.-30.10), oratorijski izlet pa v
petek 2.11. Prijavnice lahko dobijo otroci pri verouku, jih vzamete zadaj v cerkvi ali pa jih poiščete
na spletnih straneh: maribor.donbosko.si

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Danes kostanjev piknik za vse - ob 15.00. Priporočamo se za kostanj.
– 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 pri otroških mašah
s petjem polepšali bogoslužje.
– Ob četrtkih ob 18.00 - molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice.
– Po novem bo imel župnijski pevski zbor pevske vaje redno ob četrtkih zvečer ob 19.00.
– V četrtek srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev ob 19.00.

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Nova številka Družine je na razpolago.
– Prišel je tudi nov Marijanski koledar (2,5 €), pa tudi Družinska pratika (5,9 €). Priporočamo.

»Če bi se misijonarji ozirali na takšne nadloge, kot so mraz, vročina,
lakota in žeja, onemoglost, nevarnosti in podobne težave, bi še ne bili
pripeljali toliko ljudi v Kristusovo stajo. Če se trgovci ne ogibajo
nobenega vremena, nobenih težav in nevarnosti, da si pridobijo samo
nekoliko časnega dobička, ki ga morejo uživati samo do konca svojega
kratkega življenja: bi mar vse to moglo motiti mene, ki nimam drugega
namena, kakor dobivati duše za Nebesa?« (Božji služabnik Friderik Baraga

Nedelja, 21. 10. 2018
»PONESITE PO VSEM SVETU VESELO OZNANILO«
Ob sinodi mladih je papež Frančišek zapisal v poslanici za
letošnjo misijonsko nedeljo: »Tudi vi mladi ste po krstu živi
udje Cerkve, in skupaj smo poslani, da ponesemo evangelij
vsem. Vi se odpirate življenju. Rast v milosti vere, ki nam je
bila posredovana po zakramentih Cerkve, nas prevzema v tok
mnogih generacij pričevalcev, v katerem modrost tistih, ki
imajo izkušnje, postane pričevanje in spodbuda za tiste, ki se
odpirajo prihodnosti. In novost mladih postane obenem opora
in upanje za tiste, ki so blizu cilja svoje poti. Cerkev gradi
medgeneracijske mostove v sobivanju različnih življenjskih
obdobij, v katerih vera v Boga in ljubezen do bližnjega
predstavljata dejavnika globoke povezanosti.«
Misijonar Peter Opeka z Madagaskarja pripoveduje, da so bili
njihovi otroci s smetišča letos na državnem izpitu zelo
uspešni: »Ta uspeh je bil dosežen tudi zato, ker se ti otroci vsaj
enkrat na dan lahko do sitega najedo. Hrana veliko pripomore
k temu, da se lahko učijo. Zato sem vesel, ko vam sporočam
to lepo novico, da se naši otroci, ki so deležni vaše pomoči,
dobro učijo in pogumno pripravljajo na svojo prihodnost.
Skupno delajmo naprej za pravičnejši in bratski svet! Bog vas
blagoslovi!«
Apostola Jakob in Janez sta prosila Jezusa, da bi zasedla prva
mesta v njegovem kraljestvu. Jezus je dejal vsem učencem:
»Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor
hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik« (Mr 10,43)!
Veličina človeka se meri po njegovi sposobnosti služiti in biti
pozoren do ljubi okoli sebe! »Nimamo namreč velikega
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi,
marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez
greha« (Heb 4,15). Kot Jezus tudi mi služimo vsem.

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

RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE
MAŠE
NEDELJA
21. 10.
29. NML – MISIJONSKA

ponedeljek
22. 10.
Janez Pavel II., papež
torek
23. 10.
Janez Kapistran, duh.
sreda
24. 10.
Anton Marija Claret
četrtek
25. 10.
Darija, mučenka
petek
26. 10.
Lucijan, mučenec
sobota
27. 10.
Sabina, mučenka
NEDELJA
28. 10.
30. nedelja med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
- Radvanje
9.00

10.30
8.00

21. – 28. oktober 2018
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Zorico Časar, 2.obl.
za + Jureta in Suzano ter Blaža Zimet

18.00

za + Rozo Grašič
za blagoslov duhovnikov

18.00

za + g. Janka Kača
za + Justino Tomažin, starše ter Jožefo
za + Pavlo Grafoner
v zahvalo Mariji Pomočnici

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00

za + Alojza in Vero Motaln
za Boženo in Egona ob 32 – letnici zakona

8.00

za + g. Janka Kača
za + Stanislavo Pečovnik

18.30

18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Eriko Pšunder- Koren, 7. dan
za + Ferda Pinteriča ter Mirka
za + Janeza Šumaka in stare starše Ros
za + starše Zimič - Ogrizek
za + in žive farane ter dobrotnike

/gregorijanske maše opravljamo za + Slavico Einfalt/

»Ne izgovarjaj se, da ne utegneš moliti. Kristjan brez molitve je
kakor vojak brez orožja.« (Božji služabnik Friderik Baraga)
MISIJONSKI GENIJ – FRIDERIK BARAGA
Ko letos ob 150-letnici smrti častimo velikega slovenskega misijonarja, si kratko
osvežimo spomin na njegovo življenje. Friderik Irenej Baraga se je rodil na god sv. Ireneja, 28.
junija 1797, v graščinici Mala vas pri Dobrniču. Dve leti po rojstvu so se preselili v grad
Trebnje. V času šolanja je v Ljubljani stanoval pri dr. Juriju Dolinarju in se je naučil več jezikov.
Izbral si je tudi bodočo življenjsko družico. Ko je šel leta 1816 na študij na Dunaj, se je seznanil

s Klemenom Dvoržakom Hofbauerjem. Pod njegovim duhovnim vodstvom je hitro
napredoval v svetosti, odpovedal se je zaročenki in se odločil za duhovniški poklic. 21.
septembra 1823 je bil posvečen v mašnika v ljubljanski stolnici. Jeseni leta 1824 je dobil
dekret za kaplana v Šmartinu pri Kranju. Znal je prisluhniti ljudem, z molitvijo in spokornostjo
je klical blagoslov na svoje delo. Tu je spisal sloveči molitvenik »Dušna paša za kristjane, kateri
žele v duhu in resnici Boga moliti«. Baraga je odšel v Metliko in tu deloval v letih 1828–1830.
Tudi tu se je z vso vnemo lotil dela za duše: pridigal je, spovedoval in ljudi navdušil za molitev
križevega pota. Leta 1830 je napisal knjigo »Od počeščenja in posnemanja Matere Božje«.
Njegovi predstojniki niso bili najbolj navdušeni nad njegovo gorečnostjo. V molitvi je zaslutil,
da so velike potrebe med Indijanci. Preko Pariza je leta 1830 dospel v Ameriko.
Spomladi 1831 je prispel v Krivo drevo (Arbre Croche) na severovzhodni obali
Michiganskega jezera k Indijancem iz rodu Otava. Z njimi je najprej komuniciral po tolmaču,
hkrati pa se učil otavščine in si sestavljal slovar in slovnico tega jezika. Delo je obrodilo
sadove, Otavčani, ki jih je raztresene po velikem področju obiskoval, so se vse bolj oprijemali
Kristusa. V septembru leta 1833 je prepustil postojanko drugim, sam pa odšel ob Veliki reki
(Grand River) in ustanovil novo misijonsko postojanko. Tamkajšnje ljudi so belci skvarili z
žganjem in svojo nemoralo. Belci so bili besni na Baraga, ker so imeli zaradi njegovih uspehov
manj trgovanja z žganjem in so ga hoteli ubiti. Ob tem napadu je naredil zaobljubo, da bo vse
življenje abstinent od alkohola. Ker je Baraga širil omiko med Indijanci, je bil v napoto tudi
državi, ki je pritisnila na škofa, da je moral oditi. Leta 1835 je izstopil na južni obali otoka La
Pointe. Tu so bivali Indijanci rodu Očipve. Zima, ki je nastopila, je bila ostra, Indijanci so odšli
v lovišča z manj snega in Baraga je pozimi napisal pet knjig, med njimi za Očipvejce »Življenje
Gospoda Jezusa Kristusa«.
Da bi knjige tiskal, se je 29. septembra 1836 odpravil proti Evropi. Takrat je obiskal
krstno župnijo in dolgo molil pri krstnem kamnu. Po vrnitvi ga je škof Rese imenoval za
generalnega vikarja za celotno tamkajšnje indijansko ozemlje. Leta 1840 je za Slovence
napisal knjigo »Zlata jabolka«.
24. oktobra 1843 se je preselil na novo misijonsko postojanko v L´Ans. Tu je postavil
indijansko vasico, ker so belci hoteli Indijance prepoditi v gozdove. S tem si je nakopal njihovo
sovraštvo in hvaležnost Indijancev. V L Ánsu je napisal knjigo »Nebeške rože«. Papež Pij IX. je
Baraga 29. julija 1853 imenoval za apostolskega vikarja in 1. novembra 1953 je bil posvečen
v škofa v Cincinnatiju.
Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo za rešitev duš. Večkrat je med potjo spal na
snegu, da je prišel do ljudi. Zaradi naporov je začel bolehati za astmo. 26. oktobra 1865 ga je
zadela rahla kap. Kljub vsemu je v maju leta 1866 s papeževim dovoljenjem prenesel
škofovski sedež v Marquette. V noči pred sv. tremi kralji je prejel zakramente za umirajoče,
19. januarja 1868 pa je mirno umrl, že v sluhu svetosti. Pokopan je v marquettski stolnici. Do
razglasitve za blaženega mu manjka samo še potrditev čudeža na njegovo priprošnjo. Baraga
je vse življenje živel za druge. Bil je eden slovenskih velikih mož, ki je živel v času škofa
Slomška in Franceta Prešerna. Kdor je kdaj koli hodil po tamkajšnjih prostranstvih, še posebej
pozimi, ga osupne Baragova svetniška dirka za dušami. V našem lagodnem času se je vredno
zatekati k Baragu v prošnji za živo vero, vztrajnost in gorečnost.

