
»TUKAJ SEM, POŠLJI MENE« 

»Jaz sem Gospod in drugega ni,  
razen mene ni nobenega boga, opasal sem te,  

ne da bi me bil poznal. Naj spoznajo od sončnega 
vzhoda in zahoda, da ni nobenega razen mene,  

jaz sem Gospod in drugega ni.« 
(Iz 6,8; 45,5-6)     

      

        Misijonska nedelja nas vsako leto vabi, da veselo 
oznanilo še bolj zavzeto ponesemo v današnji svet. 
Papež Frančišek nam to razlaga v letošnji poslanici: 
»Poslanstvo je svoboden in zavesten odgovor na Božji 
klic. A ta klic lahko zaznamo samo, če živimo osebni 
odnos ljubezni z živim Jezusom v njegovi Cerkvi. 
Vprašajmo se, ali smo pripravljeni sprejeti navzočnost 
Svetega Duha v svoje življenje, slišati klic k poslanstvu 
tako v zakonskem življenju, kakor tudi v posvečenem 
devištvu, v posvečenem duhovništvu in seveda v 
običajnem vsakodnevnem življenju? Smo pripravljeni 
biti poslani kamorkoli, da bi pričevali svojo vero v 
usmiljenega Boga Očeta, oznanjali evangelij odrešenja 
Jezusa Kristusa, delili Božje življenje Svetega Duha in 
tako gradili Cerkev? Smo pripravljeni, da kot Marija, 
Jezusova mati, brez zadržkov služimo Božji volji?« 
         Papež nas torej vabi, da vsak v svojem stanu, na 
svojem kraju pričuje za Jezusa. Mnogi pa sledijo klicu, 
da gredo v različne kraje sveta in oznanjajo Božjo 
usmiljeno ljubezen.  Pomagajo predvsem tam, kjer je 
stiska, revščina, lakota. Tudi naš dar pri današnji maši 
jim bo v pomoč.  
         Podprimo misijonarje z molitvijo ter z darovi. Tudi 
sami prisluhnimo Božjemu klicu in izpolnimo 
poslanstvo, ki nam ga je Bog zaupal.          
     don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V mesecu oktobru smo še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca – v času 
korona-krize zlasti doma v družini ali pri svoji osebni molitvi.  
–18. oktobra je 29. nedelja med letom, misijonska.  
– V soboto 24. oktobra spominski dan Marije Pomočnice. 
– V nedeljo  25. oktobra je 30. med letom.  
– V soboto 31. oktobra spominski dan sv. Janeza Boska. Ta dan je tudi državni 
praznik – dan reformacije. 
– V nedeljo  1. novembra je zapovedan praznik VSEH SVETIH. Vabljeni, da v 
družinah ali osebno molite rožni venec za naše pokojne, še posebej za tiste, ki so 
umrli zadnje leto. 
– Na voljo je nova številka Družine, revija Don Bosko, Žup. glasilo Naše korenine …  
 

OBVESTILA ZA ČAS KORONA-KRIZE 
 

– Od sobote 17. oktobra naprej do nadaljnjega zaradi korona-krize v 
župnijah NI sv. maš z ljudstvom. Verniki pa imate možnost prejeti sv. 
obhajilo in spoved in sicer: 

V župniji sv. Janeza Boska: med tednom vsak dan popoldne od 
17.00 do 18.00, ob nedeljah pa med 8.00 in 11.00 uro. Cerkev bo 
sicer odprta od 8.00 do 18.00 ure za možnost osebne molitve.  
V župniji Radvanje pa boste lahko prejeli obhajilo oz. opravili 
sv. spoved ob nedeljah med 9.00 in 10.00 uro.  

– Duhovniki salezijanske skupnosti Don Boskovega centra Maribor pa 
bomo sami darovali vse sv. maše po vaših namenih na določen dan. 
– Zaradi korona-krize odpadejo razna srečanja skupin in redni verouk.  
– Za VEROUK bodo otroci dobivali razne spodbude od svojih 
katehetov oz. katehistinj prek e-pošte. Prosimo starše, da otroke 
spodbujate k temu, da bodo vključeni v ta način kateheze.  
– Vabimo vas, da darujete za potrebe obeh župnij in za sv. maše. 
 

 

POPOLNI ODPUSTEK: Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni 
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne, če opravimo spoved, 
prejmemo obhajilo ter zmolimo vero in Oče naš po namenu svetega očeta. 
Priložnost za spoved bo pred in med sv. mašo. 
 
 
 

Biti hočem orodje Marijinega poslanstva za duše. 
(Božj. sl. Andrej Majcen) 

 

 
 
 
 

Naročilo sv.maš in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040  (župnik Franc Brečko) ali po 
e-pošti: franc.brecko@sdb.si ali maribor@sdb.si - splet: maribor.donbosko.si - fb: Bosko Mariborski 
Odgovarja: Franc Brečko, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor   ///   tisk: Tiskarstvo Črnčec.   
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 18. oktober – 1. nov. 2020 
NEDELJA 
18. 10.  
29. ned. ML – misijonska 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Toneta Vodeba in Francko Pajk 
za + Zorico Osenjak Časar, 4. obl. 
za ++ in žive župljane 

ponedeljek 
19. 10.  
Obl. posv. MB stolnice 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha   
za + Tilčko Kosi 
za + Ivana in Marijo Madruša 

torek 
20. 10.   
Rozalija, redovnica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
za + Leopolda Votulena in starše 
za + Janeza Zorka, 30. dan 

sreda         
21. 10. – Uršula, devica  

R 

B 

  8.00 

  8.00 

 
v zahvalo za ozdravitev 

četrtek 
22. 10.  – Janez Pavel II. 

R 

B 

  8.00 

  8.00 

 
za zdravje 

petek        
23. 10.  – Janez Kapistran 

R 

B 

  8.00 

  8.00 

 
za + Marijo Budja 

sobota           
24. 10.  
Alojzij Guanella, duhovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
za + g. Janka Kača 
 

NEDELJA 
25. 10.  
30. nedelja ML – Luka, ev 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Alojza Holerja 
za + Feliksa Jelena   //   za ++ in žive župljane 
za + Andreja Drevenška 

ponedeljek 
26. 10.  
Lucijan in Marcijan, muč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 
za + g. Janka Kača 
za duhovne poklice 

torek 
27. 10.  
Sabina Avilska 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
za + Vanča in Vilmo Ogrizek 
 

sreda         
28. 10.  
Simon in Juda Tadej, ap. 

R 

B 

   8.00 

18.30 

 
  

četrtek 
29. 10. – Mihael Rua,  
prvi naslednik sv. J. Boska 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
 

petek             
30. 10.  – Marcel, muč. 

R 

B 

  8.00 

  8.00 

 
  

sobota           
31. 10.  
Bolfenk, škof 

B 

R 

B 

   8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
 

NEDELJA 
01. 11.  
VSI  SVETI 

B 
R 
B 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 
18.30 

za + Toneta Vodeba in Francko Pajk 
  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
 

GLEDALCI  ALI  IGRALCI? 
     To, kar se je pred dva tisoč leti dogajalo v živo v 
dvorani zadnje večerje in na Kalvariji, se je marsikje 
in marsikdaj spremenilo v igro, kjer eni igrajo (malo-
številni) na odru (v prezbiteriju) in drugi gledajo 
(večina) v dvorani (cerkveni ladji). Igralci igrajo vloge 
nekega preteklega dogodka, gledalci pa bolj ali manj 
prizadeto in zavzeto spremljajo dogajanje na odru. 
     Vendar cerkev ni gledališka dvorana. Pri maši 
smo vsi hkrati v dvorani zadnje večerje in na 
Kalvariji, vsi igralci. Za vse nas velja Jezusova beseda, 
da naj to »delamo v njegov spomin«! Obnovimo naj 
njegovo življenje. Kajti On živí in nadaljuje do konca 
časov svoje odrešenjsko dogajanje. Mi se danes z 
mašo vključujemo v ta dogodek in ga naredimo 
danes navzočega, resničnega. 
     Katero vlogo iz dvorane zadnje večerje igram jaz 
danes pri maši? Sem Juda, ki je sklenil prodati 
Jezusa; Peter, ki mu Jezus napove, da ga bo zatajil; 
ali smo Janez, ki sloni na Jezusovih prsih …? 
Dramatično se vloge porazdelijo na Kalvariji. Sem 
med množico gledalcev, med tistimi, ki jim za Jezusa 
ni mar; sem med njegovimi prestrašenimi prijatelji, 
ki vztrajajo; ali pa sem kot apostoli, ki so bogsigavedi 
kje v času daritve – maše …? 
     Kristus je tukaj, saj razločno slišimo njegove bese-
de: »To je moje telo, ki se daje za vas.« Prav tako tu-
di: »To je moja kri, ki se za vas preliva.« Sem priprav-
ljen to ne samo poslušati, ampak tudi k Jezusovemu 
darovanemu telesu in krvi dodati tudi svoje telo in 
svojo kri? Jezusovo darovano telo prav pri maši prej-
mem zato, da bi bil zmožen obnoviti njegovo življe-
nje v svojem življenju. Da Kristus živi v meni in jaz v 
Njem. Da se tako vključim v dogodek odrešenja. 
     Naša cerkev združuje vse tri sestavine: 
prezbiterij, kor in cerkveno ladjo v en sam »oder«, 
na katerem ni mesta za gledalce, saj smo vsi živo 
vključeni v dogajanje. Kako nekaj velikega in 
pomembnega je sodelovati v tej vedno trajajoči 
drami odrešenja! Zares mora biti to za 
nas EVHARISTIJA, ki (v grščini) pomeni velika 
zahvala. Bogu hvala!                                            TC 

DAR za sv. maše, za fasado ali za 
druge potrebe cerkve (puš'ca) 

lahko oddate na  spodnji naslov 
(namen: MAŠA, FASADA ali DAR) 

 Don Boskov center 
Engelsova ul. 66, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5103 344 
 

Župnija MB - Radvanje 
Lackova ul. 2, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5303 649 
 

 

 

MOLITEV ZA MISIJONE 
 

Nebeški Oče, ko je tvoj edinorojeni 
Sin Jezus Kristus vstal od mrtvih,  

je svojim učencem naročil:  
»Pojdite in učite vse narode  

in jih napravite za moje učence«.  
Ti nas opominjaš, da smo v moči 

svojega krsta tudi mi deležni 
misijonskega poslanstva Cerkve  

in smo zanjo odgovorni. 
Podari nam darove Svetega Duha, 
da bomo pogumne in goreče priče 

tvojega evangelija. 
Misijonsko poslanstvo, ki ga je 
Kristus zaupal svoji Cerkvi, še 

zdaleč ni dovršeno. Zato te prosimo 
za nove spodbude in učinkovite 
oblike, da bomo znali Življenje in 

Luč prinašati v sedanji svet. 
Pomagaj nam, da bi se vsa ljudstva 

srečala z odrešujočo ljubeznijo  
in usmiljenjem Jezusa Kristusa,  

ki s teboj živi in kraljuje, v edinosti 
Svetega Duha zdaj in vekomaj. 

Amen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOŽJA BESEDA 
za  določen dan v tednu: 

Spletna stran: 

hozana.si 



   


