SKUPNA OZNANILA
– Danes je 31. nedelja med letom, zahvalna – ko obhajamo tudi nedeljo zakoncev
jubilantov.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– V sredo Ne – moč odnosa v Majcnovi dvorani pri don Bosku ob 19.00. Predava Gašper
Otrin: Očetje, otroci vas potrebujejo. Vabljeni!
– V petek srednja zakonska pri don Bosku z varstvom otrok ob 17.30.
– Prihodnja nedelja 32. med letom. Slavljenje za družine pri don Bosku ob 16.00.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V torek delitev hrane župnijske Karitas na novi lokaciji pri don Bosku na Engelsovi ulici 66
od desete ure naprej.
– V četrtek katehetski odbor pri don Bosku ob 19.00. Molitvena ura pred Najsvetejšim za
nove duhovniške in redovniške poklice ter svetost poklicanih ob 18.00.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– V četrtek po maši molitvena ura pred Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške
poklice.
– Umrle so Tilčka Kosi, Nevenka Muhič in Ida Pivec. Domačim izrekamo iskreno sožalje.
Priporočamo jih v molitev.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Nikodemovi večeri za študente ter izobražence se bodo začeli v ponedeljek 19. 11. v
Slomškovi dvorani.
– Nova številka Družine je na razpolago ter Marijanski koledar 2.50 € in Pratika 5.90 €.

»Hvala vsem vam, dragi farani obeh župnij, za vašo
dobrohotno sodelovanje, delo ter darove. V hvaležnosti
Bogu in drug drugemu naj poteka naše življenje.«

Nedelja, 4. 11. 2018
»HVALA!«
Mlad, zelo uspešen podjetnik je dirjal s svojim čisto novim
ferrarijem. Nenadoma je v bok avta priletela opeka. Naglo
je zavrl. Zapeljal je nazaj do mesta, kjer je vanj priletela tista
presneta opeka. Še pravi čas je skočil iz avta, da je ostro
zgrabil otroka in ga stisnil ob avto.
»Zakaj si uničil ta avto, ki me je zelo drago stal? Se zavedaš,
kaj si storil?« Otrok je s prestrašenimi očmi prosil: »Prosim,
gospod, opravičujem se vam, ampak nisem več vedel, kaj naj
naredim. Že nekaj časa sem iskal koga, ki bi mi pomagal, a se
nihče ni ustavil.«
Obupano je zajokal: »Gre za mojega brata. Pokvarila se mu
je zavora na invalidskem vozičku. Prevrnil se je. Ne morem
ga dvigniti. Prosim: ga lahko pomagate dvigniti nazaj v
njegov voziček? Ranjen je, kri mu teče in pretežek je zame.«
Mladenič je za hip pozabil na svoj problem. Vznemirjen je
dvignil bolnika. Posadil ga je v voziček. Očistil mu je rane.
»Iz srca hvala in Bog vas blagoslovi,« je zašepetal deček.
Mladi podjetnik je s pogledom spremljal dečka, ki je počasi
potiskal bratov voziček. Dolgo časa se je bogati mladenič
vozil proti domu. Mehaniku ni dovolil, da bi mu zamenjal
vrata ferrarija. Hotel je, da bi ga to vedno opominjalo, naj ne
vozi prehitro. Tudi zato, da bo videl potrebe ljudi, ki jih bo
srečeval. /prim.: G. Isoardi: Ljubi, dokler imaš čas!, str. 58/
Nauk zgodbe: Bog nenehno šepeta našemu srcu. Včasih ga
ne poslušamo. In takrat mora uporabiti opeko …
Vse nam je darovano: stvarstvo, krasna narava, dobrine,
soljudje. Znamo biti hvaležni Bogu ter soljudem za vse?
V ljubezni do soljudi bomo pokazali ljubezen in hvaležnost
tudi Bogu.

don Boskovi salezijanci

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
04. 11.
31. NML - ZAHVALNA

ponedeljek
05. 11.
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika
torek
06. 11.
Lenart, opat
sreda
07. 11.
Engelbert, škof
četrtek
08. 11.
Elizabeta, redovnica
petek
09. 11.
Posvetitev
lateranske bazilike
sobota
10. 11.
Leon Veliki, cerk. učit
NEDELJA
11. 11.
32. nedelja med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

ZAHVALA NADŠKOFA
Sv. Frančišek
- Radvanje
9.00

10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00

04. – 11. november 2018
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Tilčko Kosi, 7. dan
za + starše in brata Tomažič
za + salezijanske dobrotnike
za + Alojza Drobeža
v čast Sv. Duhu
v čast Mariji Pomočnici za rešitev
za + Rozo Grašič

18.30
8.00

v čast Sv. Duhu
za + Marijo Potočnik

8.00

za + Mirka Vogrinca in obojne starše
za zdravje

8.00

za + iz naše župnije

18.00

za + gospo Karolino

18.30

18.30

18.30

8.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Jožeta in Hildo Schwarzbawer
za + Feliksa Jelena
v zahvalo Materi Božji za poseg

/gregorijanske maše opravljamo za + Slavico Einfalt/

»Veselim se smrti in čakam novo življenje, tisto življenje, za
katerega sem ustvarjen.«
(Zadnje besede Alojza Rebula, ko so ga odpeljali v bolnišnico.)

»Če ste me obsodili na smrt, ker ljubim Boga, bom ponosna,
da bom žrtvovala svoje življenje Zanj!«
(Asia Bibi, mati štirih otrok iz Pakistana, ki je osem let preživela v samici. Končno je prišla
oprostilna sodba.)

Ob zahvalni nedelji razmišljamo o hvaležnosti in se zahvaljujemo za vse, kar v življenju
imamo in nam je dano. Občutek hvaležnosti je velika moč človeške duše – rekli bi lahko, da
je hvaležnost prvi, spontan začetek religije. Če bi iskali, kaj je tisto najbolj univerzalno,
temeljni vzgib srca, ki je skupen vsem religijam in tudi vsakemu človeku, sem prepričan, da
sem spada hvaležnost. Vsak človek ima v srcu vsaj toliko prostora, da lahko čuti hvaležnost
za dar življenja, za zdravo pamet, za zdravje, za družino, za sočloveka, za službo, za mir ...
Občutki te globoke hvaležnosti, ki jo nosimo ljudje v sebi, so popolnoma pristni. Ljudje se
ločimo šele pri nadaljnjem vprašanju, komu smo hvaležni? Kdo je naslovnik hvaležnosti?
Kristjani odgovarjamo, da gre prva zahvala Bogu. Ne predstavljam si, kako težko mora biti
človeku, ki v sebi nosi veliko mero hvaležnosti, pa ne najde Njega, komur je hvaležen.
Ob tej priložnosti se kot pastir mariborske krajevne Cerkve obračam na vas, duhovniki in
diakoni, škofijski in redovni, ki se razdajate za zaupana vam občestva. Veliko hvaležnost
čutim tudi do vas, redovnice in redovniki, ki s svojim življenjem pričujete za vrednote, ki se
svetu zdijo zastarele, vendar vsi čutimo, da so kako zelo so potrebne.
Besedo zahvale namenjam tudi vsem sodelavcem po župnijah: katehistinjam in katehistom,
članicam in članom župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, ključarjem, zakristanom,
delivcem obhajila, pevcem, bralcem, voditeljem in članom molitvenih in zakonskih skupin,
vsem, ki čistite in krasite cerkve. Tukaj ne smem pozabiti na pridne gospodinje, ki svoj
prosti čas namenite za strežbo duhovnikom in gostom v župniščih. Hvaležnost pa izražam
tudi vsem tistim tihim molivcem po naših župnijah, tudi tistim, katerih molitev je trpljenje,
ki ga darujete. Vsem sem hvaležen za mnoge žrtvovane ure, ki jih mnogi ne opazijo, so pa v
večnem Božjem spominu.
Hvaležen sem tudi za vse nabirke, darove in prispevke po župnijah. Veliko je bilo storjenega
ravno s pomočjo dobrodušnih darovalcev. Po župnijah lahko vidimo, kaj se da narediti s
skupnimi močni. Tako sem resnično ponosen na vse obnovljene zgradbe in na vsa v Kristusu
trdno zasidrana občestva, ki so čuteča do najbolj ubogih. Prav tako se zahvaljujem za vse
nabirke, ki jih oddajate na nadškofijo, in druge darove, ki jih namenjate za delovanje
nadškofijskih uradov in drugih ustanov. Duhovnikom zahvala za oddane binacije in trinacije,
za prispevke v duhovniški solidarnostni sklad ter za vestno plačevanje prispevkov.
Na koncu se vam vsakemu posebej iskreno zahvalim za vsako dobro besedo in molitve.
Zahvaljevanje je seme veselja, zato si upam reči, da se vsak dan posebej zahvaljujem za
našo skupno prehojeno pot. Zahvala in veselje pa sta tudi v središču oltarne daritve pri
evharistiji, ko vedno znova vstopamo v veselje svojega Gospoda (prim. Mt 25,21). Veselje in
zahvala naj bosta v našem srcu, ko na priprošnjo blaženega Slomška kličemo blagoslova na
našo nadškofijo.
msgr. Alojzij Cvikl DJ
nadškof metropolit

