
Nedelja, 12. 9. 2021  (19/21) 
 

 

KDO JE JEZUS ZATE? 
 

Tisti čas je Jezus spraševal učence: »Kaj pravijo ljudje, 
kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik,  

drugi: Elija, spet drugi: Eden od prerokov.«  
In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«  
Peter mu je rekel: »Ti si Kristus.« (Mr 8,27-29) 

 
 

»Odgovori na Jezusovo vprašanje so različni. Še danes, 
tako kot skozi vso zgodovino, ljudje, ki so na svoji poti na 
raznovrstne načine našli Jezusa, odgovarjajo različno. Ti 
odgovori niso nujno napačni, vendar so nezadostni, saj ne 
dosežejo srca Jezusove identitete. Le kdor sprejme, da bo 
hodil za njim po njegovi poti in živel v občestvu z njim v 
skupnosti učencev, ga lahko zares spozna.  

Tudi Petrov odgovor: 'Ti si Mesija' in je nedvomno 
točen, še vedno ni zadosten. Jezus se ne pusti ujeti v 
človeške opredelitve osvoboditelja. Zato Petrov odgovor 
dopolni s tem, da napove trpljenje, ki je na vrsti pred 
vstajenjem. Tako želi učencem pomagati razumeti, kdo on 
v resnici je: trpeči Mesija, Mesija služabnik, ne pa nek 
vsemogočen politični osvoboditelj. Jezus je poslušen volji 
svojega Očeta vse do darovanja lastnega življenja. To pa 
je v nasprotju s tistim, kar so mnogi od njega pričakovali. 

Kdor želi biti Jezusov učenec, mora sprejeti, da je tako 
kot on najprej služabnik. Stopiti na pot hoje za Jezusom 
po-meni vzeti svoj križ. Pomeni hoditi po poti, ki ni lahka. 
To ni pot oblasti ali zemeljske slave. Nasprotno, ta pot 
vodi k odpovedi samemu sebi in k izgubi lastnega življenja 

za Kristusa in evangelij. Hkrati pa je to tudi pot upanja. 
Skrivnost, ki jo je včasih tako težko sprejeti. A na ta način 
hoja za njim pripelje do vstajenja, resničnega in dokon-
čnega življenja z Bogom.«      zaslužni papež Benedikt XVI.  
      

OZNANILA 
– Nedelja, 12. sept.: 24. med letom, nedelja mladih.  
– Sreda, 15. september: letno srečanje slovenskih 
redovnikov in redovnic na Brezjah. 
– Sobota, 18. september: Srečanje mladih v Stični; 
podrobnosti glede prijav pri kaplanu Mitju.  
 

– Nedelja, 19. september: 25. med letom, katehetska 
nedelja in blagoslov šolskih torb. 10. obletnica blago-
slovitve začetka del naše cerkve in DBC ter 22. 
obletnica drugega obiska papeža sv. Janeza Pavla II. v 
Mariboru, ko je razglasil škofa Slomška za blaženega in 
blagoslovil temeljni kamen za naš Don Boskov center.  
 

– Torek, 21. sept: ob 19.00 srečanje biblične skupine. 
– Četrtek, 23. september: križ svetovnega dneva 
mladih priroma v cerkev sv. Janeza Boska; možnost 
molitve ves dan. Podrobnejši razpored še sledi.  
– Petek, 24. september: duhovne vaje za birmance. 
Praznik bl. A. M. Slomška. Spomin Marije Pomočnice in 
v sklopu večerne maše srečanje članov ZMP. 
– Sobota, 25. september: Slomškov dan na Ponikvi, 
podrobnosti na plakatu na oglasni deski. 
– Nedelja, 26. september: 26. med letom, Slomškova 
in Majcnova. Vabljeni na romanje v Celje k sv. Jožefu: 
ob 15.00 akademija, ob 16.00 sv. maša. 
-------------- 

– VEROUK: lahko vzamete listič z urnikom verouka. K 
verouku vpisujemo tudi nove člane, četudi niso krščeni 
oz. hodijo že v kak višji razred OŠ.  
– Mladinska srečanja za tiste, ki ste že prejeli sv.birmo, 
zagotovo bodo, a še usklajujemo termin. Vabljeni.  
– Verski tisk: Družina, Žup.gl. Naše korenine. 
-------------- 

– EPIDEMIJA – Covid-19, NAVODILA: Pri maši nosimo maske, 
v cerkvi ohranjamo medsebojno razdaljo 1,5m (razen 
družine) in izpolnjujemo pogoje PCT.«  
 
 

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

12.9. – 24. ned. med letom 
- Kolarič Jernej in Mojca 
19.9. – 25. NML, katehetska 
- kateheti in veroučenci  
29.9. – 26. NML, Slomškova 
- družina Golob  
3.10. – 27. ned. med letom 
- Dominik Gabrovec 
- Božica Glavica 
 

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 celovito popravilo strehe 

nad novim delom cerkve. 
Mojstri so dela že končali. 

Strošek celovite sanacije ravne 
strehe in obrob  je 12.000 €. 
Do sedaj je zbranih 3.500 €. 

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 12. – 26. september 2021 

NEDELJA                 

12. 09.           Marijino ime 

24. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v zahvalo za uspešno zdravljenje žene 

za + Petra Štuhec  

za blagoslov sosedov in sodelavcev  

ponedeljek        

13. 09.  

Janez Zlatousti 

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha in sorodnike 

 

za + Dunjo in Marijo Strašek 

torek              

14. 09.  

Povišanje sv. križa  

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

po namenu župnije Rače 

za + Hedviko, Matildo in Jožeta Pliberšek 

za zdravje 

sreda              

15. 09. – Žalostna Mati B. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

v zahvalo Božji previdnosti in za Marijino varstvo  

četrtek           

16. 09. – Kornelij, Ciprijan  

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

petek            

17. 09 – Robert, škof      

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

sobota             

18. 09.             

Jožef, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

za + g. Janka Kača 

NEDELJA 

19. 09.              katehetska          

25. nedelja med letom 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v zahvalo za zdravje hčerke Melite 

za + Marjeto Horvat, 30. dan po pogrebu 

v zahvalo za 40 let zakona    //    za + Janeza Zorka 

ponedeljek    

20. 09. 

Andrej, mučenec             

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po namenu – K.M. 

 

V spomin na Svita in za zdravje otrok // V zahvalo in pripr. MP 

torek          

21. 09.  

Matej, apostol in evang. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

po namenu – K.M. 

za + Kristino in Toneta Majer 

sreda           

22. 09. – Mavricij, muč 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

Za zdravje 

četrtek           

23. 09. – p. Pij, redovnik  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za blag. otrok // za blagoslov in Božje varstvo hčerke Andreje 

petek           

24. 09.– Spomin Marije P. 

Anton Martin Slomšek  

R 

B 

  8.00 

18.30 

za zdravje 

za ozdravljenje Marije Hladin  in blagoslov družine 

 

sobota           

25. 09.  

Sergij, menih    –     kvatre  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

NEDELJA                 

26. 09.            

26. med let., Slomškova 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

v zahvalo za vse prejete dobrote 

 

VABILO K SODELOVANJU 
 
 

»Darujte svoja telesa v živo,  
sveto in Bogu všečno žrtev! 

 

Kakor imamo v enem telesu mnogo delov, 
ti deli pa nimajo vsi istega delovanja,  

tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno 
telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli 

med seboj. Imamo različne milostne 
darove, pač po milosti, ki nam je bila 
dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga 
uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar 
služenja, naj ga uporablja za služenje. 
Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima 

dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, 
naj daje širokosrčno. Kdor izkazuje 
usmiljenje, naj to dela z veseljem.   

(Rim 12,1.4-8) 
 

 

Spoštovani verniki obeh naših župnij. 
Na praznik Marijinega rojstva sem bil 
uradno umeščen za župnika obeh župnij. 
Tedaj je dekan g. Marko Veršič med 
drugim dejal, kako smo VSI odgovorni 
za življenje in rast župnije. Zato vas res 
iskreno vabim, da sami in v svojih 
družinah pomislite, kje in na kak način bi 
lahko sodelovali pri rasti naših župnijskih 
občestev.  

V evangeliju beremo: »Zastonj ste 
prejeli, zastonj dajajte!« Vsak med nami 
ima neke darove, vsakemu je bilo 'veliko 
dano', zato se od njega tudi veliko 
pričakuje. Zagotavljam vam, da ko človek 
da na voljo svoje darove, to najprej bogati 
njega samega. V tem zmedenem času je 
nujno, da se družimo s podobno misleči-
mi, skupaj molimo, skupaj delamo, si sku-
paj izmenjujemo izkušnje. Le tako bomo 
postajali tudi živo in med seboj močno 
povezano župnijsko oz. oltarno občestvo.  

V nadaljevanju najdete zapisanih kar 
nekaj možnosti, ki so vezane na: razne 
oblike sodelovanja pri bogoslužju, 
vključevanju v razne druge skupine, 
karitativno delovanje in druge oblike 
služenja v obeh župnijah:  

 Župnijski pevski zbor 

 Mladinski ansambel (pevci, 
instrumentalisti)  

 Otroški pevski zbor (do 7. r. OŠ) 

 Ministranti (od 3. r. OŠ naprej) 

 Bralci Božje besede 

 Sodelavci župnijske Karitas 

 Zakonske skupine 

 Verouk za odrasle 

 Animatorji (oratorij ipd.) 

 Mladinska skupina  

 Biblična skupina 

 Združenje Marije Pomočnice 

 Molitvene skupine (razne) 

 Čistilci cerkve (družine) 

 Čistilci župnijskih prostorov 

 Občasne delovne akcije  … 

 V   A   B   L   J   E   N   I   

  
Ko boste v nedeljo 19. julija prejeli v 

roke listič za izbiro članov župnijskega 
sveta, boste hkrati dobili tudi drugi list z 
zgoraj naštetimi možnostmi (kjer bo 
zapisano več podrobnosti o posamezni 
skupini oz. dejavnosti) in boste lahko 
zapisali, kam bi se bili pripravljeni vključiti. 

Močno vabim zlasti vse tiste, ki še niste 
vključeni nikamor; pa seveda tudi tiste, ki 
ste v naših župnijah bolj na novo. Ko si 
bomo tako vsi prizadevali, da bi dali tisto 
malo, kar lahko, za življenje župnij, 
potem bomo zaradi skupnega sodelo-
vanja vsi bogatejši in tudi srečnejši.  

Bog vas blagoslovi.   
 

Janez Potočnik sdb, župnik 
 
 
 
 
 

KRSTI V AVGUSTU 
 

Mauro Ragolič  (J. Bosko) 
Iza Žižek  (J. Bosko) 

Lara Frank  (Radvanje) 
 
 

RAJNI V AVGUSTU – Radvanje 
 

Silva Braunik  (85) 
Jurij Grom  (68) 

Marjeta Horvat  (95) 
 

 



   



 


