SKUPNA OZNANILA
– Danes Jezus Kristus Kralj vesoljstva. Začetek tedna Karitas; pri delavniških mašah
nagovori po evangeliju ter prošnje.
– Jutri Serra klub pri don Bosku ob 19.00.
– V sredo srečanje prostovoljcev Karitas pri Slomšku v Ponikvi. Dobrodelni koncert
Klic dobrote v Celju ob 20.00. Neposreden prenos na TV 1. programu ter Radiu
Ognjišče.
– V petek maša nadškofa msgr. Alojzija Cvikla v stolnici ob prazniku zavetnika sv.
Andreja, apostola.
– Prihodnja nedelja 1. adventna. Blagoslov adventnih venčkov pri mašah.
Predstavitev birmancev Sv. Frančišek - Radvanje ob 9.00, pri don Bosku ob 10.30.
– MIKLAVŽ se približuje. Otroke lahko prijavite za obdarovanje. Prispevek je 5 €.

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V četrtek srečanje za starše prvoobhajancev ob 19.00. 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.
Delavnica delanja adventnih venčkov ob 15.00. Priporočamo se za zelenje.

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Župnijska Karitas pripravlja venčke za adventni čas. Priporoča se za zelenje.
Vabljeni tudi k delanju venčkov; oglasite se pri ge. Klotildi.
– V tem mesecu ob petkih opravljamo maše za naše pokojne. Svoj dar lahko daste v
škatlo pred oltarjem.

DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Dobrodelni Miklavžev koncert v telovadnici Zavoda A. M. Slomška 3. 12. ob 18.00.
– Mladi vabljeni na duhovno – božični izlet v Zagreb v soboto 22. 12. Cena 20 €.
Čimprej se prijavite Janezu Potočniku.
– Nova številka Družine je na razpolago.
– Marijanski koledar 2.50 € in Pratika 5.90 €.

MLADOST IZ KORENIN MODROSTI – TEDEN KARITAS
»Kar pridobiš v svoji mladosti, služi v boju proti tegobam v starosti. In če
hočeš, da se boš v starosti hranil s svojo modrostjo, potem v mladosti
poskrbi za to, da ti v starosti ne bo primanjkovalo hrane.« (Leonardo da Vinci)

Nedelja, 25. 11. 2018
»JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA«

Cesarje in kralje smo pregnali. Živimo v svobodi in
demokraciji. Po je to res!?
Vlada nam potrošniški svet z reklamami. Te usmerjajo
naše odločitve. Svet mode kroji način našega življenja.
Vladajo nam idoli: rok – pop zvezdniki. Mladina jim
plačuje desetino na njihovih množičnih koncertih.
Sledimo modnim idolom ter športnim zvezdnikom. Vsi
ti živijo v krasnih vilah, neprimerno bolj razkošno
življenje kot so ga živeli kralji v svojih gradovih. Moderni
človek je odstranil Boga kot kralja. Zasužnjili so ga drugi
kralji: razum, napredek, kariera, uspeh, denar, veliki jaz,
mamila, užitki …
V današnjem evangeliju gre za soočenje dveh
kraljestev. Pilat je predstavnik rimskega cesarja, ki ima:
oblast, vojsko, urejeno zakonodajo, denarno moč. In
Jezus s kraljestvom resnice: »Jaz sem zato rojen in sem
zato prišel na svet, da pričujem za resnico.«
Jezusovo kraljestvo je kraljestvo resnice. Nasproti mu
stoji kraljestvo laži. Danes je moderno govoriti o več
resnicah. Za mnoge je resnica to, kar poročajo mediji ali
kar jim prija. Namesto resnice o Jezusovem odrešenju
so danes bolj moderne polresnice o samo odrešenju z
vzhoda. Z raznimi telesnimi aktivnostmi bomo prišli do
notranjega miru. Ni potrebno spreobrnjenje, ampak
»obesek okrog vratu, pa bo sreča tu« … Vse to so prvine
kraljestva laži. Kristusovo kraljestvo življenja, resnice,
pravičnosti in miru naj zavlada našemu svetu.
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 ///

bližnji in bolj oddaljeni … Vsak od nas je prispeval svoj del v oblikovanju župnije. Danes se veselimo
vsega, kar smo dosegli in iščimo nove vzpodbude za naprej! VSE NAJBOLJŠE, DRAGA ŽUPNIJA!
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(Snježana Veber)

25. november –2. december 2018
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Jasno Hötzl, 3. obl.
za + Marijo Špernjak, 30. dan
za + Ano Vogrin
za + Tilčko Kosi, 30. dan
za + iz družin Krajnc, Ploj ter Linec, Žun
za + brate in sestre Zemljič
v zahvalo in priprošnjo za službo
za + Oskarja in Amalijo Koren

18.30
8.00

za + Rozo Grašič

8.00

za + Tilčko Kosi
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici

8.00

za + iz naše župnije

18.30

18.30

18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Ano Vogrin
za + Eriko Pšunder Koren
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Slavka Iskra
za + Franca in Apolonijo Pinter

/gregorijanske maše opravljamo za + Cirilo Blažič/
PRAZNOVANJE OBLETNICE ŽUPNIJE SV. JANEZ BOSKO
Danes praznujemo rojstni dan. Slavljenka je stara oz. mlada 32 let. Za njo je težavno otroštvo v
skromnih materialnih razmerah. Zanesljiva ljubezen njene družine ji je vedno nudila toplino in
zavetje, še posebej v obdobju odraščanja. Vztrajno se je borila za svoj prostor v našem mestu;
rasla je, dozorevala in postala lepa, samozavestna. Pa ne le na zunaj ( čeprav je pomembno, da si
je sezidala lep dom ), ampak je rasla tudi v zaupanju v Božjo voljo, poglabljala je vero v
preizkušnjah in predvsem širila brezpogojno ljubezen do otrok in mladine. Čudovita je naša
slavljenka, tudi zelo gostoljubna, saj nas vedno znova vabi na kavo, čaj, pecivo, predavanje,
molitev, verouk, k maši. Danes praznuje naša župnija: to niso le duhovniki - čeprav brez njih ne bi
bilo župnije - ampak mi vsi: mladi, stari, družine, samski, zaposleni, brezposelni, zdravi, bolni,

SVETI OČE, papež FRANČIŠEK: Pri Bogu je klic siromakov uslišan, kaj pa pri nas?
Poglejmo tri dejanja, ki jih Jezus stori v evangeliju. Prvo. Sredi belega dneva, odpusti: odpusti
množice v trenutku uspeha, ko so mu vzklikali, ker je pomnožil kruh. Medtem, ko so učenci želeli
uživati v slavi, jih takoj primora, da odidejo in odslovi množice (prim. Mt 14,22-23). Ljudje ga
iščejo, on pa odide sam; ko je bilo vse »navzdol«, se povzpne na goro, da bi molil. Potem gre sredi
noči z gore in pride do učencev tako, da hodi po vodi, ki je bila razburkana zaradi vetra. Jezus gre
v vsem proti toku: najprej pusti uspeh, potem mirnost. Uči nas, naj imamo pogum pustiti: pustiti
uspeh, ki napihuje srce in mirnost, ki uspava dušo.
Puščati to, kar mine, da bi zadržali to, kar ostane
Da bi šli kam? Naproti Bogu – z molitvijo – in naproti tistemu, ki potrebuje pomoč – tako, da
ljubimo. To sta resnična zaklada življenja: Bog in bližnji. Vzpenjati se proti Bogu in spuščati se k
bratom, to je smer, ki jo je pokazal Jezus. On nas odvrača od tega, da bi se nemoteno pasli na
udobnih planjavah življenja, od tega, da bi brezdelno životarili sredi vsakodnevnih drobnih
zadovoljstev. Jezusovi učenci niso ustvarjeni za predvidljivo mirnost običajnega življenja. Kakor
njihov Gospod, živijo na poti, lahkotni, pripravljeni pustiti slavo določenega trenutka, pozorni, da
se ne bi navezovali na dobrine, ki minejo. Kristjan ve, da je njegova domovina drugje, ve, da je že
zdaj – kot spominja apostol Pavel v drugem berilu – »sodržavljan svetih in domačin pri Bogu«
(prim. Ef 2,19). Mi ne živimo zato, da bi kopičili, naša slava je v tem, da puščamo to, kar mine, da
bi zadržali to, kar ostane …
Samo Jezus premaga naše velike sovražnike
Drugo dejanje: sredi noči Jezus opogumi. Gre k svojim, ki so pogreznjeni v temo, hodi po morju
(v. 25). V resnici je šlo za jezero, vendar pa je morje, z globino svojih podzemnih temin, v tistem
času spominjalo na sile zla. Z drugimi besedami, Jezus gre svojim naproti tako, da potepta zlobne
človekove sovražnike. To je pomen tega znamenja: ne gre za neke vrste slaven izraz moči, ampak
za razodetje pomirjujoče gotovosti, da Jezus, samo Jezus, premaga naše velike sovražnike: hudiča,
greh, smrt, strah. Tudi nam danes pravi: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se« (v. 27)! …
Kristjan ne sme stati križem rok
Pred poteptanim človeškim dostojanstvom se pogosto ostane križem rok ... Verni iztegne roko,
kakor stori Jezus z njim. Pri Bogu je klic siromakov uslišan, kaj pa pri nas? Imamo oči, da bi videli,
ušesa, da bi slišali, iztegnjene roke, da bi pomagali? »Kristus sam na ves glas poziva svoje učence
k ljubezni« (prav tam). Prosi nas, naj ga prepoznamo v tistem, ki je lačen in žejen, je tujec, oropan
dostojanstva, bolan in v ječi (prim. Mt 25,35-36) …
Gospod, pomagaj nam, da bi ljubili, kakor ljubiš ti
Iztegni roko k nam, Gospod. Pomagaj nam, da bi ljubili, kakor ljubiš ti. Nauči nas puščati to, kar
mine, opogumljati tistega, ki je ob nas, zastonjsko darovati tistemu, ki je v potrebi. Amen.

