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»TO LJUDSTVO ME ČASTI Z USTNICAMI,  
A NJIHOVO SRCE JE DALEČ OD MENE.« 

  

S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo. Postanite 
uresničevalci besede in ne le poslušalci. Čista in 

neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je: 
ohraniti se neomadeževan od sveta. (Jak 1,21.22.27) 

 
 

Kaj je pomembneje: obleka priznane znamke ali dobro 
srce? Umetne obrvi ali iskren pogled? Lepa hiša ali 
življenje in ljubezen v skromnem domu? Odlične ocene ali 
trudi, ki je vložen v učenje? Visok položaj ali poštenost pri 
delu? Zlata ura ali ura, ki kaže pravi čas?  Avto za raz-
kazovanje ali avto, ki te pripelje do želenega cilja? 

Verjetno bi zelo hitro na vse te izzive hitro dali prav 
drugemu vprašanju v stavku, pa čeprav je tisti prvi izziv v 
vsakem vprašanju še kako vabljiv in kateremu lahko hitro 
nasedemo … V tem duhu razmišljajmo naprej. Ne bi bilo 
prav, če bi nas kristjane neka zunanja opravila zavajala v 
prepričanje, da je samo s tem, ko smo jih 'opravili', z našo 
notranjostjo vse v redu. Sama maša nas še ne naredi 
pravičnih; sama molitev še ne dobrih kristjanov; sama 
cerkvena poroka še ne dobrih zakoncev; samo obhajilo še 
ne dobrih ljudi; sama obleka še ne dobrih duhovnikov. 
Tako poceni to ne gre. Treba je storiti kaj več. In na to nas 
opozarja Jezus v Božji besedi 22. nedelje med letom.  

Če povzamemo Jezusove besede iz evangelija: človeka 
na omadežuje to, kar prihaja od zunaj, ampak to, kar 
prihaja iz njegovega srca. In človeka ne naredi velikega to, 
kar se kaže na zunaj, ampak čistost in dobrota srca. Lepo 
nas v tem duhu nagovarja sv. mati Terezija: Ni velik tisti, 
ki dela velike stvari, ampak tisti, ki majhne stvari dela z 
veliko ljubeznijo.                                don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Nedelja, 29. avgust: 22. med letom. Tudi praznik 
mučeništva Janeza Krstnika.  
– Torek, 31. avgust: zadnji dan v mesecu in spomin sv. 
J. Boska; molitve ob vaji za srečno smrt. 
– Četrtek, 2. september: četrtek pred prvim petkom, 
molili bomo za duhovne poklice. Vsak četrtek vabljeni 
ob 17.45 k adoraciji – molitvi pred Najsvetejšim.  
– Petek, 3. september: prvi petek v mesecu, posvetili 
se bom Jezusovemu srcu.  
– Sobota, 4. september: odslej so pri Don Bosku svete 
maše tudi zjutraj (ob pon., tor. in sob.); prva sobota v 
mesecu, izročili se bomo Marijinemu srcu.  
 

– Nedelja, 5. september: 23. med letom, angelska. 
Popoldne ob 16.00 bo v župniji sv. Reš. Telesa srebrna 
maša domačina in salez. duhovnika Sandija Osojnika.  
 

– Ponedeljek, 6. september: začetek verouka.  
– Sreda, 8. september:  Praznik rojstva Device Marije. 
Pri večerni sv. maši pri Don Bosku ob 18.30 umestitev 
novega župnika Janeza Potočnika. Vabljeni – zlasti vsi 
župnijski sodelavci, pevci, ministranti, animatorji …  
– Četrtek, 9. september: maša ob 15.30 v domu.  
– Petek, 10. september: duhovne vaje za zakonske 
skupine v Veržeju, do nedelje.  
– Sobota, 11. september: mol. dan za duh. poklice.  
– Nedelja, 12. september: 24. med letom.   
-------------- 

– VEROUK: lahko vzamete listič z urnikom verouka. K 
verouku vpisujemo tudi nove člane, četudi niso krščeni 
oz. hodijo že v kak višji razred OŠ.  
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine. 
– Vzemite reklamne lističe s prošnjami za misijone.  
-------------- 

– Pri maši nosimo maske, ohranjamo medsebojno razdaljo 
1m. Slovenski škofje pa nas vabijo, da bi se zaradi »varova-
nja lastnega zdravja in zdravja drugih odločili za cepljenje, da 
bi tako lahko tudi naše cerkve ostale odprte za bogoslužje.« 
 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska 
pri maši ob 10.30 
 

29.8. – 22. ned. med letom 
- Knez Andrej 
- Knez Dragica 
 

5.9. – 23. ned. med letom 
- Luketič Lin 
- Luketič Mirjam 
 

najdeš v: hozana.si 
 

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

Papežev molitveni namen   
za SEPTEMBER  2021 

ZA OHRANJANJE OKOLJA 
 

Molimo za pogum,  
da bi vse naše izbire vodile  
v preprost in okolju prijazen 

način življenja in da bi se 
veselili mladih, ki se tako 
odločno zavzemajo zanj. 

 

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

V RADVANJU zbiramo darove 
za popravilo cerkvene strehe. 

Mojstri so v sredo 18. 
avgusta začeli z deli, ki bodo 

trajala približno tri tedne. 
Predračun celovite sanacije 
ravne strehe in obrob nad 

cerkvijo  je 12.000 €. 
Do sedaj je zbranih 3.000 €. 

Se priporočamo. Hvala.  
------------------------------------------------- 

 

SPLET: maribor.donbosko.si 

 

DAR ZA SV. MAŠE, za CERKEV ali za druge potrebe (namen: MAŠA, DAR) lahko oddate na:  
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 
. 
 

NAROČILO sv. MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040  (župnik Janez Potočnik)  

ali po e-pošti:  janez.potočnik@sdb.si;  maribor@sdb.si    fb:  Bosko Mariborski 

Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB 
 

 

 
            
 
 
 
 
.                            
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 
R –Radvanje 29. avgust – 12. september 2021 

NEDELJA                 

29. 08.              

22. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

za + Majdo Knechtl, 30. dan po pogrebu 

v spomin na Aljaža za zdravje otrok 

ponedeljek        

30. 08. – Feliks, mučenec 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

za + Karla Grenko 

torek              

31. 08. – Pavlin, škof 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

za žive in ++ iz družin Obaha in Brodnjak 

sreda              

01. 09. – Egidij (Tilen), op.  

R 
B 

  8.00 

18.30  

v čast Svetemu Duhu 

za spreobrnjenje 

četrtek           

02. 09.             

Marjeta, devica  

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

za duhovne poklice 

za pomoč v službi 

petek            

03. 09                prvi petek 

Gregor Veliki, papež      

R 
B 

  8.00 

18.30  

v čast Jezusovemu srcu 

za + Jerco in Rudija Cunder 

sobota             

04. 09.            prva sobota        

Rozalija, devica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za blagoslov pri gradnji 

v čast Marijinemu srcu 

za žive in ++ dobrotnike DBC Maribor 

NEDELJA 

5. 09.            mati Terezija 

23. med letom, angelska  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

V čast Mariji Pomočnici v zahvalo Luciji in drugim molivkam 

za + Nado in Karolino Breg                                       - Križanec 

za + Friderika Antolinc, Antonijo Tepež ter Jožefa in Jožefo - 

ponedeljek    

06. 09. 

Zaharija, prerok             

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha 

za ozdravljenje 

v čast Svetemu Duhu 

torek          

07. 09.  

Regina, devica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marjana Pinter in Jožeta Špilak 

za + Oskarja in Amalijo Koren 

sreda           

08. 09. 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za sre 

čo rojstvo v družini Novak 

četrtek           

09. 09.  

Peter Klaver, redovnik  

R 

B 

  8.00 

18.30 

15.30 

 

 

za žive in ++ v domu starejših občanov 

petek           

10. 09. –  Nikolaj, spok. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

sobota           

11. 09. –  Helga, spok. 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + Majdo Knechtl 

NEDELJA                 

12. 09.           Marijino ime 

24. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

za + Petra Štuhec 

NOVI ŽUPNIK SE PREDSTAVI 
  

Od 1. avgusta letos sem imenovan za 

župnika župnij Sv. Janez Bosko in Rad-

vanje. 8. septembra, na praznik Marijinega 

rojstva, bom za to službo uradno umeščen.  

Z veseljem, pa tudi z nekim 'strahospo-

štovanjem' sprejemam to novo poslanstvo. 

Želim si biti pripravo orodje v Božjih rokah, 

želim biti župnik vseh – tistih, ki prihajate v 

cerkev ali k drugim srečanjem pogosto ali 

samo včasih – pa tudi tistih, ki ste s področja 

teh dveh župnij (ali širše), pa še niste 

prestopili praga naših dveh cerkva. Vse nas 

Bog vedno znova v svoji veliki ljubezni čaka, 

ljubi in računa na nas. 

Prihajam iz Zgornje Savinjske doline, iz 

župnije Gornji Grad. Oče in mati sta mi že 

umrla, imam pa sestro in dva brata, 14 

nečakov in še več pranečakov. Po osnovni 

šoli sem šel k salezijancem v Želimlje, kjer 

sem končal srednjo šolo in tam s sedem-

najstimi leti postal salezijanec. Kot bogo-

slovec sem bival v Ljubljani na Rakovniku, 

kjer sem štiri leta z veseljem delal za 

ministrante. Po končani teološki fakulteti v 

Ljubljani sem bil l. 1987 posvečen v duhov-

nika. Deloval sem predvsem v Želimljem in 

na Rakovniku kot vzgojitelj salezijasnkih 

kandidatov. V tem času sem 8 let sodeloval 

pri duhovnih vajah za fante, po sedem let bil 

urednik revije Ministrant in Salezijanski 

vestnik, 10 let sem bil vodja vseslovenskega 

projekta Oratorij, in se veliko ukvarjal tudi z 

obnovitvenimi deli na Rakovniku.  

L. 2012 sem bil za šest let imenovan za 

predstojnika slovenskih salezijancev. V tem 

času sem doživljal zares velike milostne 

trenutke: romanje don Boskovih relikvij po 

Sloveniji (2013), 200-letnico don Boskovega 

rojstva (2015) in izgradnjo Don Boskovega 

centra tu v Mariboru. Zdaj sem že tri leta v 

Mariboru. Tu se res počutim doma. Prvi dve 

leti sem bil odgovoren za naš mladinski 

center. Zdaj začenjam neko novo obdobje 

življenja – priporočam se vam v molitev.  

                    Janez Potočnik sdb, župnik 

 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
 

Že lani spomladi bi morali po naših 

župnijah oblikovati nove župnijske 

svete. Zaradi epidemije so škofje to 

nalogo prestavili za nedoločen čas. 

Zdaj pa nam priporočajo, da bi nove 

župnijske pastoralne svete oblikovali 

vsaj do konca septembra letos, da bi 

lahko tako v novi sestavi spremljali in 

poživljali vzgojno-pastoralno delo po 

naših župnijah. Vabim vas, da osebno 

in po družinah molite v ta namen.  

Svoj predlog z listo kandidatov pa 

boste lahko oddali v drugi polovici 

septembra. 
 
 

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO 
ČLANOV ŽUPNIJSKEGA 
PASTORALNEGA SVETA  

Dobri Bog,  

pred nami je za našo župnijo 

pomemben dogodek, dan,  

ko bomo izbirali člane  

župnijskega pastoralnega sveta. 

Pomagaj nam,  

da bomo v svojih bratih in sestrah  

po navdihu Svetega Duha  

prepoznali tiste,  

ki bodo to nalogo v naši župniji 

opravljali najbolje in jo bodo sprejeli  

z odprtim srcem in odgovornostjo. 

Pomagaj nam,  

da jim bomo tudi vsi ostali župljani  

pri tem odgovornem delu,  

vsak po svojih močeh,  

pomagali s svojimi darovi,  

in bomo tako skupaj skrbeli  

za bogato življenje naše župnije. 
 

Amen. 



  
 

  



 


