
Nedelja, 1. 11. 2020 

»VELIKO JE VAŠE PLAČILO V NEBESIH« 

In slišal sem število zaznamovanih: sto štiriinštirideset 
tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok. 

Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel 
prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in 

jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, 
oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. Klicali so z 
močnim glasom: »Zveličanje je v našem Bogu, ki sedi 
na prestolu, in v Jagnjetu!« Vsi angeli so stali okrog 

prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred 
prestolom na svoje obličje ter molili Boga: »Amen. 

Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in 
moč našemu Bogu vekomaj. Amen.«    (Raz 7,3-4)   

     Obhajamo praznik VSEH SVETIH. Velike množice se že 
veselijo pri Bogu v nebesih. Ne samo tisti, ki so bili 
slovesno razglašeni za svetnike. Kipe in slike 
razglašenih svetnikov imamo po cerkvah, pa tudi po 
domovih. Še veliko več pa je preprostih ljudi, ki so živeli 
med nami. Niso bili nič posebnega. Živeli so odgovorno 
svoje vsakdanje življenje. Tudi naši predniki, stari 
starši, starši, ki so se v življenju trudili, da bi prav 
usmerjali svoje življenje, se sedaj veselijo pri Gospodu.  
         Jezus Kristus nam je s svojim trpljenjem, smrtjo in 
vstajenjem odprl vrata k Bogu. Pri vsaki maši se 
vključujemo v to Jezusovo daritev. Mi darujemo na 
oltarju svoje darove v kruhu in vinu. Jezus jih v 
občestvu z Očetom in Svetim Duhom z vsemi angeli in 
svetniki v evharistični daritvi spremeni v svoje telo in 
kri. V obhajilu se že vključujemo v nebeško gostijo.  
         »Veselite in radujete se, kajti veliko je vaše plačilo 
v nebesih« (Mt 5,12). Ne bojmo se. Zmaga je naša. 
Sprejmimo to Božjo ljubezen.    

  don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– 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. V ta namen se bodo ob 18.00 v naših cerkvah oglasili zvonovi.  
– V ponedeljek 2. novembra spomin vseh vernih rajnih.  
– V četrtek 5. novembra vabljeni k molitvi za duhovniške in redovniške poklice. 
– V petek 6. novembra prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali 
bomo bolne in ostarele na domu. 
– V soboto 7. novembra se bomo posvetili Srcu Marijinemu.  
– V nedeljo  8. novembra je 32. med letom, zahvalna. Bogu se bomo zahvalili za vse, 
kar prejemamo v življenju. Hvala pa tudi vsem vam, za vse, kar prispevate za rast 
naših župnij.  
– V nedeljo  15. novembra je 33. med letom. 5. obletnica blagoslovitve cerkve sv. 
Janeza Boska ter 34. obletnica ustanovitve župnije in prihoda salezijancev v MB. 
Vabljeni, da kadarkoli čez dan obiščete našo cerkev, molite in prejmete sv. obhajilo. 
– Na voljo je nova številka Družine, revija Don Bosko, Žup. glasilo Naše korenine, 
Marijanski koledar … 
 

OBVESTILA ZA ČAS KORONA-KRIZE 
 

– Do nadaljnjega zaradi korona-krize v župnijah NI sv. maš z ljudstvom. Verniki 

imate možnost prejeti sv. obhajilo in spoved (družine tudi po osebnem dogovoru): 

V župniji sv. Janeza Boska: med tednom vsak dan popoldne od 17.00 do 

18.00, ob nedeljah pa med 8.00 in 11.30 uro. Cerkev bo sicer odprta od 

8.00 do 18.00 ure za možnost osebne molitve.  

V župniji Radvanje boste lahko prejeli obhajilo oz. opravili sv. spoved ob 

nedeljah med 9.00 in 10.00 uro.  

– Duhovniki salezijanske skupnosti Don Boskovega centra Maribor 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 vse dni v mesecu novembru 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 – glej zgoraj.  
 
 

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 1. – 15. november 2020 
NEDELJA 
01. 11.  
VSI  SVETI 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Marjana Pintarja  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za ++ starše Ciglar   //    za + Štefana Ferenčaka 

ponedeljek 
02. 11.  
Spomin vernih rajnih 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + starše Balažic   //    za ++ iz družine Fras   
 
v čast Svetemu Duhu    //   za + Jasno Janžek 

torek 
03. 11.   
Viktorin Ptujski, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
za ++ Ploj, Žun 

sreda         
04. 11.  
Karel Boromejski  

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
za + Erno Kričkovič, 1. obl. 
za + starše Kajba in Štavber 

četrtek 
05. 11.  – Zaharija in 
Elizabeta, starši Janeza Kr. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za duhovniške in redovniške poklice 
za ++ dobrotnike in člane salezijanske družine 

petek        
06. 11.  – Lenart, opat 

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Srcu Jezusovemu 
 

sobota           
07. 11.  
Engelbert, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
v čast Srcu Marijinemu 
za ++ in žive dobrotnike don Boskovega centra 

NEDELJA 
08. 11.  
32. nedelja ML - zahvalna 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
za + Franca in Julijano Cafnik 
po namenu Tomac   //   za ++ in žive farane 
za blagoslov in zdravje v družini 

ponedeljek 
09. 11.  
Posvet. lateranske bazil. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 
 
za + Stanislava Obaha 

torek 
10. 11.  
Leon Veliki, papež 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
 

sreda         
11. 11.  
Martin, škof 

R 

B 

   8.00 

18.30 

 
za + Leona Štavberja, obl. 
 

četrtek 
12. 11. – Jozafat Kunčevič 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
 

petek             
13. 11.  – Stanislav Kostka 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
 za + Stanislava Obaha 

sobota           
14. 11.  
Nikolaj Tavelić, mučenec 

B 

R 

B 

   8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
za ++ Krajnc, Linec 

NEDELJA 
15. 11.  
33. nedelja med letom  

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + sestrične in bratrance 
za + Josipa, Nikolo Halič in sorodnike 
za ++ in žive župljane ter dobrotnike   

MOLITEV ZA NAŠE RAJNE 
 

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi 
živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. Spominjamo se vseh 
rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z 
njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje 
in nas. 

Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se 
ti, da so v tvoji roki. Rekel si namreč: »Na svojo dlan 
sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo 
vseh umrlih, vseh pozabljenih in zabrisanih imen. 
umrlih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih 
usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli 
življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, 
da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj 
uboge med svoje srečne otroke. 

Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši 
umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne 
umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo 
iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto 
življenje.  

Tvoj križ, gospod, je znamenje tvoje zmage nad 
peklom in smrtjo. Z njim smo bili rešeni večnega 
trpljenja, z njim je bil poravnan ves dolg zadolženih. 
Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, 
umrle in nas. 

Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša 
pota. Verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne 
razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo 
tebe. Ti boš premagal našega sovražnika – smrt. 
Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi 
umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni 
luči in te hvalili vso večnost.  Amen. 

 

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 

UMRLI V PRETEKLEM LETU 
 

Župnija MB – Sv. Janez Bosko 
Drevenšek Andrej,  r. 1945 
Greif Anica,  r. 1936 
Jakič Stjepan,  r. 1940 
Kramberger Ivan,  r. 1935 
Obaha Stanislav,  r. 1939 
Premužak Milena,  r. 1920 
Siranko Vladimir,  r. 1942 
Stepanovič Marija,  r. 1955 
Turk Bojan,  r. 1950 
Veingerl Marjan,   r. 1959 
Zorko Janez,  r. 1949 
 
Župnija Radvanje 
Čuš Branka,  r. 1982 
Denac Drago Martin,  r. 1940 
Frank Katarina,  r. 1932 
Frarazin Stanko,  r. 1934 
Hodnik Jožefa Alojzija,  r. 1939 
Jakl Rudolf,  r. 1934 
Jež Vera,  r. 1950 
Kokol Franc,  r. 1940 
Kovačič Rozalija,  r. 1934 
Kričković Erna,  r. 1948 
Lovrenčič Roman,  r. 1970 
Marin Neža,  r. 1931 
Munčan Marija,  r. 1933 
Obreht Mirko,  r. 1946 
Pukl Franc,  r. 1945 
Stermšek Jožef,  r. 1944 
Strohmayer Viktorija,  r. 1945 
Stumberger Ivan,  r. 1933 
Železnik Ivan,  r. 1974 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOŽJA BESEDA 
za  določen dan v tednu: 

Spletna stran: 

hozana.si 



  


