
Nedelja, 26. 9. 2021  (20/21) 
 

 

KDOR NI PROTI NAM, JE Z NAMI! 
 

»Nihče ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu 
in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam,  

je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, 
ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo  

ne bo izgubil svojega plačila.« (Mr 9,39-41) 
 
 

Ta evangelij nam kar močno izprašuje vest. Vidimo, da 
se Kristus na eni strani prikaže kot blag in dober do tistih, 
ki izganjajo hudobne duhove v njegovem imenu in pravi: 
»Kdor ni proti nam, je z nami,« kot bi hotel reči: Četudi  
kdo ni kristjan in dela dobro, ne bodite v skrbeh. Tisto 
dobro je tudi nam v korist. Hoče nam dopovedati, da 
ljubezen ni izključno krščanska last, ampak je last človeka 
kot podobe Boga, ki je ljubezen. Če katerikoli človek dela 
dobro, je od Boga, ki je ljubezen, četudi človek tega ne ve. 
Ni torej prav, da komu prepovedujemo delati dobro. 

Zgodba pripoveduje o zaporniškem duhovniku, ki je bil 
na obisku pri enem od zapornikov. Tedaj je vstopila v sobo 
gospa kakih 60 let, osivelih last in gubastega, pa vedrega 
obraza in nekoliko upognjena. Šla je k fantu kakih 25 let, 
ki jo je ljubeznivo sprejel. Brez veliko besed ga je tudi ona 
prijazno pozdravila in objela. Občudoval sem, pravi 
duhovnik, globoko ljubezen te matere … Zapornik, ki sem 
ga obiskal, je opazil, da me je ta pozdrav ganil, mi je dejal: 
»Veste, gospod župnik, tista gospa ni njegova mati, 
ampak mati fanta, ki ga je tale fant ubil. Na dan pogreba 
svojega sina je izjavila, da mu odpušča in kot znamenje 
odpuščanja ga je obiskovala kot svojega lastnega sina in 
skrbela zanj ves čas, dokler je bil v zaporu.« 

Človek skoraj ne bi mogel verjeti kaj takega! In vendar 
ljubezen premaga tudi smrt.         Don Boskovi salezijanci 

 
 
 
      zaslužni papež Benedikt XVI.  

OZNANILA 
– Nedelja, 26. september: 26. med letom, Slomškova 
in Majcnova. Vabljeni na romanje v Celje k sv. Jožefu. 
– Torek, 28. sept: pred mašo ob 18.00 se z rožnim 
vencem vključimo v molitev 9-dnevnice za življenje. 
– Četrtek, 30. sept: zadnji dan v mesecu, spomin sv. 
Janeza Boska in molitve ob vaji za srečno smrt.  
Ta dan je tudi obletnica rojstva in smrti Božj. sl. 
Andreja Majcna, začetek devetdnevnice k Majcnu in 
tudi začetek birmanske devetdnevnice. 
– Petek, 1. oktober: prvi petek v mescu. Začetek 
rožnovenskega meseca – vabljeni k molitvi rožnega 
venca – osebni, družinski in v cerkvi pred sv. mašo.  
– Sobota, 2. okt: prva sobota v mesecu. Predavanje za 
birmance in starše prek zooma ob 19.30. 
– Nedelja, 3. oktober: 27 med letom. Žegnanjska 
slovesnost v župniji Radvanje – praznik sv. Frančiška 
Asiškega, zavetnika cerkve; darovanje za cerkev.  
– Ponedeljek, 4. okt: sestanek kateh. odbora ob 19.00. 
– Sobota, 9. oktober: BIRMA ob 10.30 v župnijski 
cerkvi sv. Janeza Boska. K birmi vabljeni tudi duhovni 
botri birmancev. Vabljeni k molitvi za birmance in 
njihove družine. Tudi obletnica krsta Božj. sl. Majcna. 
– Nedelja, 10. oktober: 28. med letom.  
-------------- 

– VEROUK: na oglasnih deskah in spletu je posodob-
ljen urnik. 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, 
bodo ob torkih ob 18.30. Vabljeni in povabite druge. 
 – Mariborske šolske sestre vabijo k ogledu razstave 
ob 100-letnici ustanovitve province – gl. plakat zunaj.  
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine. 
-------------- 

– EPIDEMIJA: Izpolnjujemo pogoj PCT, razkužujemo roke in 
pri maši nosimo maske. Kdor ne izpolnjuje PCT pogoja, lahko 
sledi maši zunaj cerkve, duhovnik ga pride obhajat.    
 

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

29.9. – 26. NML, Slomškova 
- družina Golob  
3.10. – 27. ned. med letom 
- Kolarič Jernej  
- Božica Glavica 
10.10. – 28. ned. med letom 
- Pliberšek Milan in Andreja 
 
 

najdeš v: hozana.si 
------------------------------------------------- 

Papežev molitveni namen   
za OKTOBER  2021 

UČENCI MISIJONARJI 
 

Molimo, da bi bil vsak 
krščenec vključen v 

evangelizacijo in razpoložljiv 
za misijone, s tem da pričuje  
z življenjem, ki ga prežema  

vonj po evangeliju. 
 

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

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 26. sept. – 10. oktober 2021 

NEDELJA                 

26. 09.              Slomškova    

26. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za žive in ++ župljane  

v zahvalo za vse prejete dobrote 

za spravo v družini 

ponedeljek        

27. 09.  

Vincencij Pavelski, duh. 

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za uspešen začetek novega šolskega leta 

                             // ob 13.15 za + Marijo Gradišnik, pogrebna 

za + Vladimirja Šimek 

torek              

28. 09.  

Venčeslav, mučenec   

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za žive in ++ iz družine Obaha in Brodnjak 

za + Marijo Knechtl 

za življenje  

sreda     nadangeli Mihael 

29. 09.      Rafael, Gabrijel 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

za družine prvoobhajancev 

četrtek           

30. 09. – Hieronim, duh.  

R  

B 

  8.00 

18.30 

za duhovne poklilce 

za vero v družini 

petek            

01. 10 – Terezija Det. Jez.      

R 
B 

  8.00 

18.30  

v čast Srcu Jezusovemu 

sobota             

02. 10.             

Angeli varuhi  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 

za + Mirka Obreht ob obl. rojstva 

za žive in ++ dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA 

03. 10.           rožnovenska          

27. nedelja med letom 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

za + Slavka (m) Iskra 

ponedeljek    

04. 10. 

Frančišek Asiški, red. ust.             

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

v čast Svetemu Duhu 

torek          

05. 10.  

Marija F. Kowalska, red 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ Poiškruhove        

sreda           

06. 10. – Bruno, red. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 

v zahvalo za življenje     //       neozn.: za + Miroslava Rogina 

četrtek           

07. 10. – Rožnovenska MB  

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Srcu Marijinemu 

petek           

08. 10. – Benedikta  

R 

B 

  8.00 

18.30 

za žive in ++ župljane obeh župnij 

sobota           
09. 10.                 B I R M A 
Abraham in Sara    

B 
B 
R 
B 

  8.00 
10.30 
18.00 
18.30 

po namenu družine iz Plavja 
za birmance, starše in botre 
za + Jožeta Kostanjšek  

NEDELJA                 

10. 10.            

28. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

za + Hermana Vocovnik 

MESEC OKTOBER –  

MESEC ROŽNEGA VENCA 
 

ZGODBA iz življenja 
Vnuki so prosili staro mamo, da bi smeli 

z njo poromati k Mariji na Brezje. Vzela jih 
je s seboj. Otroci so po maši še dolgo ostali 
v cerkvi, še potem, ko je stara mama že 
zdavnaj zapustila cerkev … 

Na poti domov je staro mamo le 
premagala radovednost, zakaj so bili otroci 
toliko časa v cerkvi. Tedaj so otroci priznali: 
»Molili smo rožni venec k Mariji, da bi ati in 
mami ostala skupaj!« 

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

Če rožni ven'c boš molil rad, 
dobil boš milost vsakikrat; 

Marija te ljubila bo, 
sprosila sveto ti nebo. 

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

 

DON BOSKO o molitvi rožnega venca 
Molitev se imenuje tako, ker je vsaka 

zdravamarija kot duhovna roža – vrtnica, ki 
jo darujemo nebeški Kraljici, katero tudi 
Cerkev kliče Roža skrivnostna. Kot vsaka 
vrtnica, ima tudi ta ne samo cvet, marveč 
tudi zelene liste in trne. Tako tudi v rožnem 
vencu imamo zelene liste, ki pomenijo 
vesele skrivnosti odrešenja, trne, ki 
pomenijo žalostne skrivnosti, in cvetove, ki 
pomenijo častitljive skrivnosti odrešenja. 

Kako nekaj prijetnega je za pobožno srce 
darovati pogosto, vsak dan, tej nebeški 
Kraljici venec teh rož. S to molitvijo 
posnemamo angele in svetnike v nebesih, 
ki neprenehoma prepevajo hvalospeve 
Najvišjemu. Isto počnemo mi, ko molimo in 
hvalimo ponavljajoč Gospodovo molitev in 
Slava Očetu … 

Ko nebeški duhovi slavijo Boga, odmeva 
ta hvala tudi Mariji, njihovi Kraljici. Isto 
delamo mi, ko pobožno ponavljamo 
angelov pozdrav.  (OE XIX 365) 

 

IZJAVE KANDIDATOV ZA BIRMO 
 

Zakrament sv. birme želim prejeti  … 
 

- da bi dobila ta zakrament, pridobila 
duhovno zrelost, Božjo milost in botra. 

- ker sta me starša prijavila na verouk 
ker sem opravil sv. krst in sv. obhajilo in 
ker verujem v Jezusa Kristusa.  

- da bi osrečil svojo prababico.  
- ker se želim zbližati z Bogom, ker bi 

ga rad še bolje spoznal, saj ga še vedno ne 
poznam dobro. Komaj čakam dne, da bo 
ob meni stal boter, ki mi veliko pomeni.  

- so vsi v družini opravili vse tri sv. za-
kramente; zato jih želim prejeti tudi jaz. 

- da bom še bolj verna. Krščansko 
življenje mi je všeč in uživam v njem. 
Upam, da ta virus ne bo uničil naših želja 
do birme, saj si jo res želim prejeti in še 
bolje spoznati Boga.  

- tu je več razlogov: ker me je mama 
dala krstit, ko sem bila stara pol leta. Ker 
sem se pri urah verouka dobro počutila, 
sem se odločila sprejeti tudi sv. birmo. 
Obiskovala sem tudi oratorij. Začutila 
sem, da je to del življenja, ki mi pomaga, 
da se umirim, pomaga mi najti tolažbo. 

- ker me verouk veseli in je to nekaj, kar 
počnem z užitkom.  

- da bo Bog vedno z menoj, ker želim 
postati odrasel kristjan in ker se ne 
sramujem svoje vere.  

- da bi lahko postala birmanska botra 
svojim nečakom.  

- da bom bolj povezan z Jezusom in da 
bom še bolj veroval v Boga. 

- ker je to pomemben dogodek za kr-
ščansko življenje. S tem bom nadgradila 
že prejete zakramente.  

- ker bom z birmo postala kristjanka v 
polnosti. Res ne vem, kaj vse to pomeni, a 
nekaj v meni se veseli in pričakuje.  

- ker bom korak bližje Bogu, bom rastel 
v veri in bom lahko animator.  



    



 


