
Nedelja, 15. 11. 2020 
 

»DOBRI IN ZVESTI SLUŽABNIK« 
 

Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical 
svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. 

Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu 
enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. 
Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in 
napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 

pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: 
»Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej pet drugih 
sem pridobil.« Gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in 

zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te 
bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!«    

(Raz 7,3-4)   
 

Gospodar je dal enemu pet talentov, drugemu dva, 
tretjemu enega. Ali ni bil krivičen? Razdelil je 
»vsakemu po njegovi zmožnosti«! Prva dva sta podvo-
jila gospodarjeve darove. Tretji pa je dar zakopal.  

Skušajmo to prenesti v svoje življenje. Tudi nam je 
Bog dal različne sposobnosti, darove, talente. Nekdo je 
nadarjen za šport, drugi za glasbo, eden za študij, drugi 
za praktično delo. Lahko se primerjamo z drugimi  ali 
pa se Bogu zahvalimo za svoje življenje, za starše, bra-
te, sestre, prijatelje. Hvaležni smo lahko za zdravje … 

Odkrivajmo svoje darove in sposobnosti ter jih 
razvijajmo. Tako bomo srečni sami in osrečevali bomo 
druge. Vse nam je dano na razpolago. Od nas je 
odvisno, kaj bomo s tem, kar smo prejeli, naredili.  

Polni radosti in hvaležnosti oblikujmo svoje 
življenje ter s svojimi darovi služimo našim bližnjim; še 
posebej vsem, ki so na obrobju. Prinašajmo upanje 
današnjemu človeku. 

  don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– 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. 
Danes lahko pristopite k obhajilu tudi popoldne od 14.00 do 18.00.   
Na pobudo papeža Frančiška je današnji dan 4. svetovni dan ubogih z naslovom: 
Ponudi svojo roko siromaku. Danes se začne tudi teden zaporov, ko molimo za vse, ki 
so v zaporih in vse, ki so žrtve kaznivih dejanj.  
– V nedeljo  22. novembra je slovesni praznik Kristus kralj vesoljstva.  Goduje sv. 
Cecilija, mučenka; zavetnica cerkvene glasbe. Zahvala vsem, ki s petjem in glasbo 
pomagate lepo oblikovati naša bogoslužja. Začetek tedna Karitas z naslovom Slišim te. 
– V ponedeljek 23. novembra obletnica prihoda salezijancev v SLO /na Rakovnik/.  
– V torek 24. novembra spominski dan Marije Pomočnice kristjanov.  
– V sredo 25. novembra vabljeni k spremljanju 30. dobrodelnega koncerta Klic 
dobrote na RTV Slovenija 1. program ali Radiu Ognjišče: zbiranje sredstev za pomoč 
slovenskim družinam v stiski.  
– V nedeljo  29. novembra je 1. adventna – nedelja Karitas.  
– Vzemite verski tisk: Družina, revija Don Bosko, Žup. glasilo Naše korenine s priloženim 
pismom, Marijanski koledar (zelo aktualen – s kužnimi znamenji na Slovenskem) ...  
 

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), 

k obhajilu v cerkev pa lahko pristopate le posamično (po eden) oz. ena družina: 

V župniji sv. Janeza Boska: med tednom vsak dan popoldne od 16.30 do 

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

8.00-18.00 ure za možnost osebne molitve (v cerkvi je lahko le en vernik).  

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 Očenaš po namenu svetega očeta. Priložnost za spoved – gl. 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 15. – 29. november 2020 
NEDELJA 
15. 11. – 33. nedelja ML 
ŽEGNANJE  
 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

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

ponedeljek 
16. 11.  
Marjeta Škotska, kraljica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ iz družin Obaha, Brodnjak   
za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve 
za + Štefana Ferenčaka 

torek 
17. 11.   
Elizabeta Ogrska, red. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka  
za + Franca Novaka 
za ++ iz družin Obaha in Horvat 

sreda         
18. 11.  
Filipina, redovnica  

R 

B 

  8.00 

18.30 

za ++ Weilguny - Meško 
za ++ iz družin Obaha in Turner 
za modro in razumno vlado 

četrtek 
19. 11.  – Matilda, red. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Francija Breg in vse Bregove 
za + starše in stare starše Klemše  
za duhovne poklice 

petek        
20. 11.  – Edmund, kralj 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za zdravje 
za + Marijo Arko, pogrebna // za + in žive v domu 

sobota           
21. 11.  
Darovanje Device Marije 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
za + Marijo Horvat 

NEDELJA 
22. 11.  
Kristus kralj vesoljstva 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za + Štefana Ferenčaka 
za + Cecilijo Ciglar 

ponedeljek 
23. 11.  
Klemen I., papež 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
 
za + Marijo Horvat 

torek 
24. 11.  
Andrej, vietnamski muč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
 

sreda         
25. 11. – Katarina, muč. 

R 

B 

   8.00 

18.30 

za + Jasno Hötzl 
za ++ starše salezijancev 

četrtek 
26. 11. – Valerijan, škof 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
za + Jasno Janžek, 30. dan 

petek             
27. 11.  – Modest in Virgil, 
apostola Karantanije 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
  

sobota           
28. 11.  
Katarina Laboure', red. 

B 

R 

B 

   8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka 
za + g. župnika Janka Kača 
za + Marijo Horvat 

NEDELJA 
29. 11.  
1. adventna, ned. Karitas  

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za ++ Jarni in Kovač  
 

4. SVETOVNI DAN UBOGIH 
 

Letošnji dan ubogih vsi doživljamo kot ubogi. 
Veliko ljudi pesti pomanjkanje osnovnih življenjskih 
potrebščin, še več jih trpi v pomanjkanju osnovnih 
človeških odnosov, prav vsi pa čutimo pomanjkanje 
razsežnosti vsega gibanja, dejavnosti, priložnosti in 
izborov, ki so bili sestavni del našega življenja. 
Nekateri v svojem uboštvu znajo najti moč za 
vztrajanje in upanje, ter so odprti za ljubezen. 
Vendar je veliko takih, ki se jim uboštvo oklene duha 
in jim stisne srce. Jezus nas poziva, da ne odmikamo 
oči od bližnjega, da se ne odvračamo od stisk drugih, 
da skozi spoštovanje in podporo drug drugemu 
pomagamo, še preden tema stiske zapolni vse 
življenje. Usmerimo svoje misli k trpečim bratom in 
sestram. Odprtih src se prepustimo ljubezni, po 
kateri nam je dano Odrešenje.   

 
TEDEN ZAPOROV 
 

Združeni v zaporih, združeni v molitvi. Za vse, ki 
so še naprej v zaporu, ki živijo z omejitvami svobode, 
v okrepljenem strahu, ki trpijo tesnobo ali jezo, 
občutijo nemoč ali brezup. Skupaj zato molimo, 
skupaj delujmo in si povejmo: TI NISI SAM/A.  

 
TEDEN KARITAS 
 

“Še posebej v času epidemije in v teh mesecih 
vsak človek potrebuje DOM, kjer mu je toplo, kjer je 
na varnem, potrebuje HRANO in vse najnujnejše za 
življenje. Najbolj pa potrebuje človeško in duhovno 
BLIŽINO … Nihče v teh časih ne bi smel biti sam. 
Kljub omejitvam je veliko priložnosti, da se 
odzovemo na stiske ljudi. Da se pri komu ustavimo 
in spregovorimo čez balkon, da redno pokličemo 
osamljene in jih vprašamo, če kaj potrebujejo, da 
umirjamo ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju 
in se ne znajdejo v različnih omejitvah. Ter 
nenazadnje, da organiziramo pomoč Karitas, tako 
da bo vsak lahko prišel do najnujnejšega.” 

(Peter Tomažič, generalni tajnik slovenske Karitas) 

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 
 
 

5. obletnica blagoslovitve 
cerkve sv. Janeza Boska 

2015 – 15.11. – 2020 
 

Vsem iskrene čestitke za naš 
skupni praznik. 

Priporočajmo se našemu 
zavetniku 'očetu in učitelju 
mladine' sv. Janezu Bosku. 

Don Boskov naslednik –  
vrh. predstojnik salezijancev 
Angel Fernandez, ki je pred 
petimi leti blagoslovil našo 

cerkev, nas spodbuja:  
»Mi smo tisti najlepši kamni 
svetišča! Zato nosimo Boga  

v svojem srcu  
in svojem življenju!« 

 

Tudi zato vabljeni, da na to 
praznično nedeljo 15.11.  

obiščete našo cerkev, pomolite, 
se priporočite sv. Janezu Bosku 

in prejmete sv. obhajilo.  
Za to je možnost  

dopoldne od 8.00 do 11.30 in  
popoldne od 14.00 do 18.00.  

 

Sv. Janez Bosko – prosi za nas! 
 

.        Spremljajte nas na          . 

www. maribor.donbosko.si 



 


