
Nedelja, 11. 11. 2018 
 

»DVA NOVČIČA»DVA NOVČIČA»DVA NOVČIČA»DVA NOVČIČA!«!«!«!«    
    

Bogat mož je ob smrti mislil samo še na denar. Z 
zadnjimi močmi je odvezal ključ blagajne, ki ga je nosil 
okrog vratu. Pomignil je služkinji. Ukazal ji je, naj mu 
veliko mošnjo z denarjem da v krsto, ko bo umrl. 
Na drugem svetu se je znašel pred veliko mizo z 
najboljšimi jedili. »Koliko to stane?« »Evro!« »Pa 
čudovit narezek?« »Evro!« »Čokoladna torta?« 
»Evro!« »Vse je samo po en evro!« je zaslišal. Bogataš 
se je namuznil. Mislil si je, kako poceni so vse jedi. 
Nabral je poln voziček. Nato je želel plačati s svojimi 
zlatniki. Vendar prodajalec jih ni sprejel. Dejal je: 
»Stari, malo si se naučil v življenju!« »Kaj to pomeni? 
Ali moj denar ni dovolj dober?« je bil zgrožen. 
Prodajalec pa mu je mirno dejal: »Tukaj vzamemo 
samo denar, ki ga je kdo podaril drugim!« 
V Svetem pismu imamo zapisano, kako je Jezus v 
templju opazoval ljudi, ko so dajali svoj dar. Bogati so 
se bahali, ko so vrgli veliko denarja. Pristopila je tudi 
vdova, ki pa je spustila samo dva centa. Jezus je dejal 
svojim učencem: »Resnično, povem vam: Ta uboga 
vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi 
so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od 
svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za 
življenje.« 
Danes goduje sv. Martin. Ubožcu je odrezal del plašča, 
da se je revež lahko zavaroval pred mrazom. 
Posnemajmo zglede radodarnosti.  

 don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA SKUPNA OZNANILA SKUPNA OZNANILA SKUPNA OZNANILA  
– Danes je 32. nedelja med letom. Slavljenje za družine pri don Bosku ob 16.00. 
Pričevanje Janka in Andreje Brumec: Jezusova ljubezen vir najine ljubezni. 
– Jutri Serra klub pri don Bosku ob 19.00. Starejša zakonska skupina ob 19.30. 
– V petek Čudovita princesa: delavnica za deklice med 9. in 12. letom ter njihove 
mamice pri don Bosku od 17.30 do 20.00.   
– V soboto srečanje birmancev nadškofije v prostorih Slomškove gimnazije.  
– Prihodnja nedelja 33. med letom. Dekanijska revija pevskih zborom pri 
frančiškanih ob 15.00.  
 

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKAŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKAŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKAŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA    
– V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00.  
– V četrtek tretja obletnica blagoslova cerkve sv. Janeza Boska. Molitvena ura pred 
Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške poklice ter svetost poklicanih ob 
18.00. 
– Prihodnjo nedeljo praznovanje obletnice blagoslova cerkveblagoslova cerkveblagoslova cerkveblagoslova cerkve ter ustanovitve ustanovitve ustanovitve ustanovitve 
župniježupniježupniježupnije sv. Janeza Boska. Slovesnost bo vodil salezijanec Anton Košir, ki je bil 
inšpektor ob ustanovitvi župnije. Blagoslovili bomo nove prostore župnijske Karitas 
ter ureditev dostopa. K sodelovanju povabljene vse skupine. Po maši pogostitev za 
vse. Priporočamo se za pecivo.   
 

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA ––––    RADVANJERADVANJERADVANJERADVANJE 
– V torek priprava na krst ob 17.00. 
 

DRUGA OBVESTILA IN VABILADRUGA OBVESTILA IN VABILADRUGA OBVESTILA IN VABILADRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Nikodemovi večeri za študente ter izobražence se bodo začeli v ponedeljek 19. 
11. v Slomškovi dvorani ob 19.30.  
– Nova številka Družine je na razpolago . 
– Marijanski koledar 2.50 € in Pratika 5.90 €. 
 

UREJANJE ROJSTEVUREJANJE ROJSTEVUREJANJE ROJSTEVUREJANJE ROJSTEV    
Vabljeni pari, ki načrtujejo rojstvo otrok ali pa se spopadajo z neplodnostjo. Zavod 
Neplodnost in najina rodovitnost pripravlja redna srečanja v Don Boskovem centru 
Maribor. Prvo uvodno srečanje bo v sredo, 21. 11. 2011 ob 19.00. 
 
 
 
 

 

 

    
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// 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 RAZPORED SVETIH MAŠ RAZPORED SVETIH MAŠ RAZPORED SVETIH MAŠ  
  

SVETE SVETE SVETE SVETE     

MAŠEMAŠEMAŠEMAŠE    

    

Sv. JanezSv. JanezSv. JanezSv. Janez    

BoskoBoskoBoskoBosko    

    

Sv. FrančišekSv. FrančišekSv. FrančišekSv. Frančišek    

----    RadvanjeRadvanjeRadvanjeRadvanje    

    

11. 11. 11. 11. ––––    18181818. november 2018. november 2018. november 2018. november 2018    

NEDELJANEDELJANEDELJANEDELJA    

11111111. 11.. 11.. 11.. 11.    
32323232. . . . nedelja med letomnedelja med letomnedelja med letomnedelja med letom    

        8.008.008.008.00    

    

10.3010.3010.3010.30    

    

            9.009.009.009.00    

za + Jožeta in Hildo Schwarzbawer  

za + Feliksa Jelena 

v zahvalo Materi Božji za poseg 

ponedeljek 

12. 11. 

Jozafat Kunčevič, 

mučenec    

  8.00 

 

18.30    

 

18.00    

v čast Sv. Duhu  

po namenu 

za + starše in sorodnike ter duše v vicah 

za + in žive serrane 

torek 

13. 11. 

Stanislav Kostka, red. 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Rozo Grašič 

za + Stanislavo Pečovnik 

sreda 

14. 11.  

Nikalaj Tavelić, muč.  

 

18.30 

  8.00 

 

 

 

četrtek 

15. 11.  

Albert Veliki, škof 

 

18.30 

  8.00 

 

za + iz naše župnije 

za + iz družine Obaha, Brodnjak 

petek 

16. 11. 

Marjeta Škotska, 

kraljica 

   

16.00 

18.30 

  8.00 

 

za + Ferda in vse Tašnerjeve 

za + in žive v domu oskrbovancev 

za + Franca in Ivano Zalesnik 

sobota 

17. 11. 

Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + g. Janka Kača 

 

NEDELJANEDELJANEDELJANEDELJA    

18181818. 11.. 11.. 11.. 11.    
33333333. nedelja med letom. nedelja med letom. nedelja med letom. nedelja med letom    

        8.008.008.008.00    

    

10.3010.3010.3010.30    

    

            9.009.009.009.00    

za + iz družine Trobentar 

za + Josipa Haliča, 10. obl., brata Nikola, sor. 

v zahvalo Materi Božji za zdravje 

/gregorijanske maše opravljamo za + Slavico Einfalt/    

 
MOLITEV MATEREMOLITEV MATEREMOLITEV MATEREMOLITEV MATERE    
Gospod, daj da bom ZARES želela črpati iz globin Božje besede. Gospod prekvasi 
moje srce, da bo goreče. Kaj mu bom takrat izročila? Svoje pospravljeno ali 
razmetano stanovanje? Nerganje in nezadovoljstvo nad možem in otroki? Svojo 
zagrenjenost? Jezo in nemoč ob kupih umazanega perila? Lenobo? Svojo službo, ki 
me večinoma bremeni in je “moja” samo zaradi zaslužka!? Gospod, kaj bom sploh 
VREDNEGA lahko izročila Očetu? Pokaži mi, prosim!Prosim Te, Gospod, po svojem 
krušnem očetu, sv. Jožefu, sprejmi mojo prošnjo, pa četudi ne vem točno, kaj 

prosim. Preoblikuj in poživi moje srce, mojo vero, vžgi Tvojo Ljubezen v meni. Ti 
veš, da imava otroke, da moramo preživeti v tem času in prostoru. Daj nam 
možnost in delo za dostojno preživetje. Predvsem pa, da bom ob srečanju s Teboj 
lahko odprla “svoj mošnjiček” in Ti bom lahko izročila nekaj, kar ima vrednost tudi 
pri Tebi in našem nebeškem Očetu. Amen /B. Tomažin v DiŽ/ 
 

SVETA MAŠASVETA MAŠASVETA MAŠASVETA MAŠA    
Ko z ženo naznaniva udeležbo pri sveti maši (bodisi v nedeljo zjutraj ali pa med tednom), se 
iz otrok vsuje plaz pritožb: »Ma zakaj že spet h tej maši« … Še tako mirno nedeljsko jutro se 
včasih sprevrže v eno samo prerekanje in prepričevanje. 
Ker se imamo za kaj zahvalitiKer se imamo za kaj zahvalitiKer se imamo za kaj zahvalitiKer se imamo za kaj zahvaliti    
Najin recept za umiritev situacije je navadno refleksija preteklega dneva oz. tedna. To 
pomeni, da skupaj z otroki pregledamo, za kaj vse smo lahko Bogu hvaležni. Da nič ne pride 
samo od sebe. Nič ni samoumevnega. Poleg tega pa jih spodbudiva, da tudi sami kaj 
prosijo. 
Zanimivo je opazovati, kaj vse takrat prihaja iz otroških src. Četudi smo bili še malo pred 
tem vsi »na obratih«, se otroci sedaj trudijo poiskati dogodke, ob katerih čutijo hvaležnost. 
Dogodke, katere skupaj nesemo pred oltar. 
Mukotrpna uraMukotrpna uraMukotrpna uraMukotrpna ura    
Navadno ta preprosta otroška »gorečnost« traja do berila oz. evangelija, potem pa se začne 
dolgočasenje med pridigo. Z ženo seveda otroško kratkočasenje tolerirava, v kolikor to ne 
moti okolice. 
Večkrat se zgodi, da ob vseh »psssst« preslišim evangelij, pridigo lovim le po delčkih … 
skratka, nisem zbrano pri sveti maši. Še manj pa imajo od maše otroki, vsaj z mojega vidika 
gledano. Logično je, da se jim vse skupaj slej ko prej »upre«. 
Takih je Božje kraljestvoTakih je Božje kraljestvoTakih je Božje kraljestvoTakih je Božje kraljestvo    
Seveda se z ženo pogosto sprašujeva in razmišljava o smislu, pomembnosti in učinku 
obiskov svetih maš. Sveto mašo bi rada bolje približala najinim otrokom. Pa je to res v najini 
moči? Sva res za to tudi poklicana? Ali je dovolj le zgled? 
Živo nama je v spominu dogodek, ki potrjuje, da Duh veje, kjer hoče. Ko si je najstarejši 
sin odrezal palec desne roke, so ostali člani družine doma molili za uspešno operacijo in 
okrevanje. 
Petletni sin (drugi po vrsti) je za nekaj časa izginil. Kasneje nama je zaupal da je šel v svojo 
sobo molit pred podobo Usmiljenega Jezusa. Z ženo sva ostala brez besed – hvaležna in 
hkrati tako omejena. Gospodova pota res niso naša pota. 
Najina in Božja vloga je nenadomestljivaNajina in Božja vloga je nenadomestljivaNajina in Božja vloga je nenadomestljivaNajina in Božja vloga je nenadomestljiva    
Preko podobnih zgodb počasi spoznavava, kaj otroku lahko dava midva, kot starša, kaj pa je 
dar od Boga. Njegove vloge ne moreva (niti ne smeva) prevzemati. To bi zaradi najine 
omejenosti vodilo v pogoste konflikte z otroci, najino izgorelost, razočaranja … 
Želim si, da bi se bolje zavedal tega, da največ lahko dajem le preko zgleda (Janez 13,15). In 
otroci so odlični prav v »kopiranju« nas samih. 
 


