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POJDI, PRODAJ KAR IMAŠ,  
POTEM PRIDI IN HODI ZA MENOJ!  

 

Tisti čas je nekdo padel pred Jezusa na kolena in ga 
vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen 

večnega življenja?« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil  
in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš,  

in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih;  
nato pridi in hôdi za menoj!« (Mr 10,17.21) 

 
 

Današnji evangelij nima pred očmi samo kandidatov 
za duhovni poklic. Nagovarja kar vse kristjane, saj se 
nanaša na eno temeljnih razsežnosti našega življenja in to 
je: vprašanje naše navezanosti na denar in razne odvečne 
materialne dobrine. V hoji za Kristusom moramo biti 
pripravljeni za kaj več, kot samo na »ne kradi«, »ne ubijaj« 
in drugo, kar nam je dobro znano. Poleg tega, da ne 
delamo slabega, naj bi se vprašali tudi, ali delamo dobro, 
zlasti, kako bi bili 'ljudje ljubezni' in ali bi lahko storili kaj 
več, kot pogani in neverni. Krščanstvo nas vabi, da ljubimo 
bližnjega bolj kot drugi in se žrtvujemo za vse z iskreno 
pozornostjo, s konkretnimi deli ljubezni do potrebnih, 
zlasti do tistih, katerim Jezus izkazuje prednostno 
ljubezen: do revnih in bednih. 

Sporočilo današnjega evangelija je torej: stopiti iz 
povprečnosti. Ne smemo se zadovoljiti samo s tem, da 
nismo kradli, da nismo nikogar ubili, da smo opravili svojo 
dolžnost, ko smo molili in šli kdaj za praznike ali kako 
nedeljo k maši. Biti moramo tudi pripravljeni in pogumni, 
da se borimo proti zlu z dobrimi deli, da sodelujemo pri 
dobrodelnosti, da smo zgled drugim v skrbi za bližnjega 
tudi v majhnih delih vsakega dne.  

                        Don Boskovi salezijanci 
 
 
 
      zaslužni papež Benedikt XVI.  

OZNANILA 
– Nedelja, 10. oktober: 28. med letom.  
– Ponedeljek, 11. okt: starejša zakonska skupina.  
– Petek, 15. okt: Čudovita princesa: delavnica za 
deklice od 9-12 let in njihove mame (17.30-20.00). Pri 
nas v DBC, prijave: /fertilitycare.si/cudovita-princesa/  
– Sobota, 16. okt: začetek sinodalne poti za maribor-
sko nadškofijo pri nas v Don Boskovem centru / 10.00. 
V Celju srečanje salezijanske mladine; vabljeni tudi 
naši mladi, zlasti animatorji; info – kaplan Mitja.  
– Nedelja, 17. oktober: 29. med letom. Spomin MP.   
– Sobota, 23. okt: V sklopu jutranje maše srečanje 
članov Združenja Marije Pomočnice – vabljeni novi.  
Ob 10.30 vabljeni otroci do 7. razreda k pevskim vajam 
v pripravi na misijonsko nedeljo. 
– Nedelja, 24. oktober: 30. med letom, misijonska. 
Otroci vabljeni k udeležbi in sodelovanju pri maši.  
-------------- 

– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine. 
– Zakonci-jubilanti: Že zdaj vas vabimo, da se prijavite 
zakonci-jubilanti, ki letos obhajate okrogle obletnice (5, 10, 
15, 20, 25 …). Mašo v zahvalo za … let zakona bomo 
darovali na zahvalno nedeljo 7. novembra ob 10.30.  
– Vavčerji (BON21): Če ne veste, kako bi vnovčili letošnji 
BON21, pa bi ob tem želeli narediti kaj dobrega, ga lahko 
vnovčite npr. v Slomškovi knjigarni z nakupom kake knjige – 
priporočamo nakup Svetega pisma (tudi več izvodov) ali 
drugih verskih knjig (npr. molitvenik za otroke, veroučne 
učbenike ipd.) in jih podarite eni ali drugi župniji za otroke za 
uporabo pri verouku.  

– SKAVTI STEG MB 2 vabi k zbiralni akciji papirja. S tem boste pomagali 

pri gradnji skavtske hiše, stegu in okolju. Papir lahko od petka 22.10. do 
nedelje 24. 10. odložite v zabojnik pri cerkvi Sv. Rešnjega telesa (pet: 
12.00–22.00, sob: 9.00–22.00 in ned: 7.30–20.00). Zbiramo le mehki papir 
(revije, časopise, knjige in zvezke brez platnic ipd.), karton ne pride v poštev. 
-------------- 

– 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 
 

10.10. – 28. ned. med letom 
- Pliberšek Milan in Andreja 
 

17.10. – 29. ned. med letom  
- Kolarič Jernej  
- Jajčevič Dubravka 
 

24.10. – 30. NML, misijonska  
 - otroci in kateheti 
 

31.10. – 31. ned. med letom  
- Horvat Srečko in Karolina 
 

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 10. – 24. oktober 2021 

NEDELJA                 

10. 10.            

28. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za + Toneta Gorc  

za + Hermana Vocovnik 

za + Berto Feršič, 3. obl. in + Mate-ja Beroš, 1. obl. 

ponedeljek        

11. 10.  

Janez XXIII., papež 

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za blagoslov pri gradnji 

za ++ iz družin Čeh in Herič 

v zahvalo za 50 let poroke  

torek              

12. 10.  

Maksimilijan Celjski, muč.   

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za ++ Leške 

za + Franca in Tilčko Kosi 

za zdravje in blagoslov bratovščine 

sreda      

13. 10. – Gerald, vitez   

R 
B 

  8.00 

18.30  

za + Domna Breg in vse Bregove 

v zahvalo za dar življenja 

četrtek           

14. 10. – Kalist, papež  

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

za + Franca, Apolonijo in Marjana Pintar 

petek            

15. 10 – Terezija Velika      

R 
B 

  8.00 

18.30  

za zdravje vnukov 

za blagoslov ob rojstnem dnevu 

sobota             

16. 10.             

Marjeta Marija Alakok  

B 

B 

R 

B 

  8.00 

12.00 

18.00 

18.30 

 

Ob začetku sinodalne poti – mašuje nadškof Alojzij Cvikl  

za ++ starše Majhenič  

za pomoč v službi 

NEDELJA 

17. 10.            

29. nedelja med letom 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za + Stanislava Obaha in sorodnike 

za + Majdo Knechtl 

za + Marijo in Antona Linec ob obletnici 

ponedeljek    

18. 10. 

Luka, evangelist             

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

za + Marijo Gradišnik  

za blagoslov molitvene skupine in domačih  

torek          

19. 10.  

Obl. posv. MB stolnice 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 

za + Leopolda in starše Vutolen in Palir 

za spreobrnjenje 

sreda           

20. 10. – Irena, muč. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Janeza in Adelo Čurič in sestro Bronislavo 

četrtek           

21. 10. – Uršula 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za zdravje 

 

petek           

22. 10. –Janez Pavel II.,pp  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za ++ starše Muršak  

sobota           
23. 10.                  
Janez Kapistran, duh.    

B 
R 
B 

  8.00 
18.00 
18.30 

 
za + g. Janka Kača 

NEDELJA                 

24. 10.          MISIJONSKA           

30. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za žive in ++ iz družin Obaha – Brodnjak  

za + Marijo Horvat 

za + Alberta Škof    //     za zdravje, blagoslov in vero v družini 

MISIJONSKA NEDELJA 

Božji sl. Andrej Majcen  

o misijonskem poslanstvu  
 

Kakšno naj bo delo misijonarja? Kot 
zaveden Slovenec sem pred 36 leti začel 
uvajati v svoje delo na Kitajskem slovensko 
miselnost, kulturo in ne vem kaj še vse. Pa 
sem kmalu uvidel, da sem se urezal. To sem 
opazil tudi pri misijonarjih drugih 
narodnosti, ki so hoteli presejati sebe in 
svojo kulturo med domačine. Vse to ima 
malo uspeha ali nič.  

Don Bosko nas je poslal na Kitajsko, da 
bi pomagali ubogim, revnim, nevednim, 
zanemarjenim in bolnim, ne pa da bi 
naredili tam nekako slovensko kulturo, 
temveč da bi po potrebah pomagali s 
Kristusovo dejavnostjo v ljubezni. 

Kot salezijanec sem hotel ravnati po 
zgledu sv. Frančiška Saleškega: biti vsem 
vse z ljubeznivostjo in dobroto. 

Mi moramo dajati Jezusa Kristusa. 
Včasih vidim silno sposobne gospode, ki 
zidajo svoje ustanove z nenavadno spret-
nostjo, toda po letih odhajajo domov 
obupani in strti, ker niso znali pozabiti nase 
in so dajali sebe in ne Kristusa. Mnogi 
vietnamski duhovniki se 'napijejo' veliko 
teorij v Franciji in drugod, potem pa hočejo 
to nabrano tujo miselnost preliti na domači 
vrt. Tako so tudi oni tujci med svojimi. 
Ljudem v misijonih je treba dajati Kristusa, 
saj le v njem vidijo pravo rešitev. 

Misijonar mora postati vsem vse. Jaz 
sem se vsa ta leta trudil, da bi se prilagodil 
vietnamski miselnosti in vietnamskemu 
načinu življenja. In zato še lahko 'migam' po 
salezijansko in po misijonsko. V ta namen 
je potrebno vrsto let, primeren značaj in 
visok  misijonski ideal.« 

SINODA 2021-2023 

Za sinodalno Cerkev:  
občestvo, sodelovanje, poslanstvo 

 

Slovesno odprtje škofovske sinode bo 
potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v 
Rimu, v mariborski nadškofiji pa 16. 
oktobra 2021 in sicer v cerkvi sv. Janeza 
Boska v Mariboru. Začetek ob 9.30, ob 
12.00 pa bo slovesno sv. mašo vodil 
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl.  

Škofijska faza je začetek te sinodalne 
poti, ki temelji na vzorcu: srečanja / 
razmišljanja, molitev in obhajanja evhari-
stije. »Cilj te faze je posvetovanje Božjega 
ljudstva, da bi se sinodalni proces 
uresničeval v poslušanju celote krščenih,« 
beremo v pripravljalnem dokumentu. 

Spodbuja in vodi nas temeljno vpra-
šanje: Kako se danes na različnih ravneh 
(od krajevne do vesoljne Cerkve) 
uresničuje ta »skupna hoja«, ki Cerkvi 
omogoča, da oznanja evangelij v skladu z 
zaupanim ji poslanstvom; h katerim 
korakom nas vabi Sveti Duh, da bi rastli kot 
sinodalna Cerkev? 

Da bi mogli skupaj odgovoriti na to 
vprašanje, moramo poslušati Svetega 
Duha, ki kot veter »veje, koder hoče, 
njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja 
in kam gre« (Jn 3,8), hkrati pa moramo biti 
odprti za presenečenja, ki nam jih bo na tej 
poti gotovo pripravil.  
 
 

 

KRSTI V SEPTEMBRU 
 

Oskar Petek (J. Bosko) 
Saja Čakš (J. Bosko) 

 
 

RAJNI V SEPTEMBRU 
 

Marija Gradišnik (88), Radvanje 
Sonja Harb (67), J. Bosko 
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