
Nedelja, 18. 11. 2018 
 

»ČUJTE IN VSAK ČAS MOLITE!« 
 

Nekemu očetu je hudo zbolela hčerka. S svojimi 
prijatelji je goreče prosil Boga za njeno zdravje. Toda 
hčerka je kljub temu umrla. Oče je veroval, da more 
Bog tudi od mrtvih obujati. S svojimi prijatelji je še bolj 
goreče molil, da bi mu jo Bog vrnil. Toda nič! Potem je 
imel sanje. V sanjah je videl svojo hčerko v nebesih med 
angeli in svetniki. Vabil jo je, naj pride nazaj. Ona pa mu 
je rekla: »Oče, kaj si neumen. Ali ne veš , kako lepo mi 
je tukaj!« Apostol Pavel je napisal: »Česar oko ni videlo 
in uho ni slišalo in kar v človeško srce ni prišlo, je Bog 
pripravil tistim, ki ga ljubijo«(1Kor 2,9). 
Cerkveno leto se bliža koncu. V tem času vsako leto 
premišljujemo, kako bo ob koncu sveta. Sveto pismo 
nas nima namena strašiti, ampak strezniti, da bi bili 
sposobni stvarno gledati na svoje življenje. Krščanstvo 
ni kultura smrti, ampak kultura življenja. Za kristjane je 
razdejanje zemeljskega reda uvertura v novo 
stvarjenje, v popolnejše življenje. Kot bi celotno 
stvarstvo zavpilo v porodnih bolečinah, ko se bo začel 
rojevati nov, poveličan človek in novo nebo in nova 
zemlja. Poklicani bomo v polnost življenja. Srečali se 
bomo z veličino Nebeškega vladarja.  
Zato, ne bojmo se, kaj nam bo prinesla prihodnost. 
Gospod je z nami danes in bo jutri. Tudi če bo naše 
zemeljsko življenje uničeno, nas bo sprejela Božja 
usmiljena ljubezen. 

 don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA  
– Danes je 33. nedelja med letom. Dekanijska revija pevskih zborom pri frančiškanih 
ob 15.00.  
– Jutri skupno srečanje ŽPS-jev župnije Radvanje in Sv. Janez Bosko, katehetov ter 
sodelavcev Salezijanskega mladinskega centra pri don Bosku ob 19.00. Med nami bo 
predstavnik vrhovnega predstojnika pokrajinski svetovalec Tadeusz Rozmus. 
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.    
– V sredo vabljeni pari, ki načrtujejo rojstvo otrok ali pa se spopadajo z neplodnostjo. 
Zavod Neplodnost in najina rodovitnost pripravlja srečanje pri don Bosku ob 19.00. 
– V četrtek goduje sv. Cecilija, mučenka, zavetnica cerkvene glasbe. Zahvala vsem, 
ki s petjem in glasbo bogatite naša bogoslužja: otroškemu pevskemu zboru, mladini 
ter mešanemu pevskemu zboru v obeh župnijah.   
– V soboto srečanje skupin salezijanske družine na Rakovniku v Ljubljani. Spominski 
dan Marije Pomočnice; prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo.  
– Prihodnja nedelja 34. med letom, Jezus Kristus Kralj vesoljstva. Začetek tedna 
Karitas.  
– MIKLAVŽ se približuje. Otroke lahko prijavite za obdarovanje. Prispevek je 5 €.  
 

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA 
– Danes praznovanje obletnice blagoslova cerkve ter ustanovitve župnije sv. Janeza 
Boska. Slovesnost bo opravil salezijanec Anton Košir, ki je bil inšpektor ob ustanovitvi 
župnije. Blagoslovili bomo nove prostore župnijske Karitas ter ureditev dostopa do 
cerkve.  Po maši pogostitev za vse. Hvala za pecivo ter postrežbo.   
– V četrtek molitvena ura pred Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške 
poklice ter svetost poklicanih ob 18.00. 
– V soboto vabljeni k delavni akciji za ureditev okolice don Boskovega centra ob 9.00. 
– Umrl je Leon Štavbar. Domačim iskreno sožalje. Priporočamo ga v molitev.  
 

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE 
– V tem mesecu ob petkih opravljamo maše za naše pokojne. Svoj dar lahko daste v 
škatlo pred oltarjem.  
 

DRUGA 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 €. 
 

 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// 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 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

- Radvanje 

 

18. – 25. november 2018 

NEDELJA 

18. 11. 
33. nedelja med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + iz družine Trobentar 

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

v zahvalo Materi Božji za zdravje 

ponedeljek 

19. 11. 

Matilda, redovnica 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Ano Vogrin 

za + Nevenko Muhič, pogrebna 

 

torek 

20. 11. 

Edmund, kralj 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

po namenu v čast Sv. Duhu 

za + Franca Brega in vse Bregove 

 

sreda 

21. 11.  

Darovanje D. Marije  

 

18.30 

  8.00 

 

za + Feliksa, Marijo Korošec in vse sorodnike 

za + Janka in Štefko Petaci 

četrtek 

22. 11.  

Cecilija, mučenka 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Faniko Cvetrežnik in vse + pevce 

za + iz družin Obaha, Brodnjak 

za + Leona Štavbarja, 7. dan 

petek 

23. 11. 

Klemen I., papež 

   

18.30 

  8.00 

 

za + iz naše župnije  

 

sobota 

24. 11. 

Vietnamski mučenci 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

za + Liziko Kurbus 

za + starše Alojza in Marijo Tertinek 

za + Marijo Skrotzki 

NEDELJA 

25. 11. 
JEZUS KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + in žive župljane ter dobrotnike 

za + Jasno Hötzl, 3. obl. 

za + Marijo Špernjak, 30. dan 

/gregorijanske maše opravljamo za + Cirilo Blažič/    

 
OBLETNICA USTANOVITVE ŽUPNIJE 
 
OBLETNICA BLAGOSLOVA CERKVE SV. JANEZA BOSKA 
Veseli smo župnije Sv. Janeza Boska - Maribor. V teh letih se je oblikovalo lepo 
občestvo. Veliko je bilo iskanja, truda in prizadevanja, da bi prišli tudi do svoje 
cerkve. Vse ovire so bile počasi premagane. Pred tremi leti je bil za vse nas velik 
praznik, ko smo med množico vernikov lahko blagoslovili novo cerkev ter posvetili 
oltar. Gospod nas sedaj zbira vsak dan okrog svojega oltarja.  Hrani nas ob mizi božje 
besede, še posebej pa s kruhom življenja pri obhajilu. S krstom smo bili vcepljeni kot 

mladike na trto, na Jezusa Kristusa. Njegova hrana naj nam pomaga, da bo naše 
življenje čim bolj polno in rodovitno.  
 

BLIŽAJMO SE Z ZAUPNOSTJO 
Teden zaporov 18.-24. 11. 2018: teden molitve 
»Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki 
nam bo v pravem trenutku pomagala« (Heb 4,16). Angleški katoliški škof Richard 
Moth: »Pogumno se podati tja, kamor še ni stopila človeška noga.« Kdo ne pozna nesmrtnih 
besed kapitana Jamesa Kirka iz Zvezdnih stez, s katerimi napove svojo misijo potovanj med 
zvezdami? Pisec Pisma Hebrejcem v pozivu k zaupnosti odkriva še bolj izzivalno potovanje, 
na katerega se lahko odpravi vsak, posebej še v času preizkušnje. Namreč na potovanje k 
Bogu, ki obljublja pravičnost, milost in usmiljenje. Na tej poti se lahko znajdejo tisti, ki so se 
zaradi lastnih dejanj ali dejanj drugih soočili s kazenskim sistemom in tisti, ki delajo ali 
prostovoljno sodelujejo v kazenskem pravosodju. Zaprta oseba, oškodovana oseba, svojci, 
uniformirano in podporno osebje, sodniki in zaporniški duhovniki – vsi lahko prepoznajo v 
sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in usmiljenju, ki bi jim bilo v pravem trenutku v pomoč.  
Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa štirinajsto leto zapored ponuja 
molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje 
zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za 
delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan 
tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot 
posameznik ali skupnost storite eno stvar za katero od skupin, za katere molite. 

 

MOLITEV TEDNA ZAPOROV: 
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Zlomi vse 
obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove 
družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so 
jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo 
odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom 
v njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen. 

 
Film NAJVEČJI DAR  
Od četrtka, 15. novembra, je na sporedu kina Maribox, vsak dan ob 19.00, film Največji dar, 
režiserja J. M. Cotela, ki ga poznamo po filmu Marijina zemlja. 
Film govori o ljudeh, ki so izvajali zlo nad drugimi in o tistih, ki so to zlo - večkrat nedolžni - 
trpeli. Na neki točki življenja so spoznali, da jim jeza ne pomaga, le bolj grenke jih dela. Zato 
so se odločili spremeniti pogled in odpustiti. Do prelomnega trenutka so prišli tudi izvajalci 
terorja, se pokesali za zločine. Režiser poskuša dokazati, da odpustiti in prositi za odpuščanje 
ni nemogoče, še več, da se življenje po tem koraku razcveti. Največji dar nam preko resničnih 
zgodb sprave kaže, da odpuščanje postavi konec vsaki vojni. V Španiji, na Irskem, v Franciji, 
Mehiki, Kolumbiji, Ruandi… konstruktivna moč odpuščanja ne pozna meja. 


