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»Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. 
Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,  

iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga  
pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.  

Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.«  
 

Misijonska nedelja je danes. V moči te(h) zapovedi so 
številni odhajali v misijone: da bi z besedo in dejanji 
prinašali Boga samega; Boga, ki je ljubezen. Papež 
Frančišek nas vabi: »Ko doživimo moč Božje ljubezni, ko 
spoznamo njegovo očetovsko navzočnost v našem 
osebnem in skupnostnem življenju, ne moremo drugače, 
kot da oznanjamo in delimo to, kar smo videli in slišali. 
Jezusov odnos z njegovimi učenci, njegova človeškost, ki 
se nam razodeva v skrivnosti učlovečenja, v njegovem 
evangeliju in v njegovi veliki noči, nam kažejo, kako 
močno Bog ljubi našo človeškost in sprejme naše veselje 
in naše trpljenje, naše želje in našo tesnobo. Vse v 
Kristusu nas spominja, da mu svet, v katerem živimo in 
njegova potreba po odrešenju, nista bila tuja in tudi nas 
kliče, naj bomo dejavni del tega poslanstva.« 

Ob prazniku vseh svetih bomo združeni z našimi šte-
vilnimi brati in sestrami v Kristusu, ki so s svojim življen-
jem in delovanjem v polnosti uresničili zapoved ljubezni. 

Dan vernih rajnih nas vabi, da bi  nas ljubezen do naših 
umrlih bratov in sester spodbujala k molitvi zanje, in k 
prošnji, da bi se nekoč tudi mi z njimi združili v nebesih. 

Zahvalna nedelja pa je priložnost, da vsaj enkrat na 
leto zavestno rečemo Bogu hvala – za vse, kar smo, kar 
imamo, kar živimo, kar nam je dano, pa četudi je včasih 
kaj pomešano z grenkim pelinom; a verujemo, da vse, kar 
Bog stori, prav stori.                Don Boskovi salezijanci 

 
      

OZNANILA 
– Nedelja, 24. oktober: 30. med letom, misijonska. Hvala 
vam za nabirko; namenjena je za slov. misijonarje. 
– Sreda-petek (27.-29. okt.): jesenski oratorij. Osnovno-
šolci – vabljeni. V petek bo v sklopu oratorija izlet na 
Roglo. Podrobnosti na plakatu in spletu.   
– Sreda, 27. okt: Ob 19.00 bo v Majcnovi dvorani 
predstavitev koroškega Slovenca vizionarja Vinka 
Zwitterja in njegovega zbornika – vzemite reklamni listič.  
– Petek, 29. okt: srečanje ml. zakonske skupine, 17.00. 
– Nedelja, 31. oktober: 31. med letom. Zadnji dan v 
mesecu, spomin sv. Janeza Boska. 
   :: Bosko: Pri maši ob 10.30 bo predstavitev članov 
župnijskega pastoralnega sveta v novi sestavi. 
– Ponedeljek, 1. nov: Praznik vseh svetih. V obeh 
župnijah bo nedeljski spored maš. Ob 17.00 molitev 
rožnih vencev za naše rajne – v cerkvi J. Boska.  
– Torek, 2. nov: spomin vernih rajnih. Duhovniki na ta 
dan darujemo tri sv. maše; vabljeni tudi verniki, da bi pri 
maši molili za naše rajne in zanje darovali sv. obhajilo. 
– Sreda, 3. nov: ob 19.30 srečanje katehetsk. odbora. 
– Četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu; v četrtek 
molimo za duhovne poklice, v petek se izročimo 
Jezusovemu srcu, v soboto pa Marijinemu srcu.  
– Nedelja, 7. november: 32. med letom, zahvalna.  
   :: Bosko: Pri maši ob 10.30 bo srečanje zakoncev-
jubilantov. Vabimo vas, da se prijavite tisti, ki letos 
obhajate okrogle obletnice (5, 10, 20, 50 let zakona …). 
   :: Radvanje: Predstavitev članov župnijskega sveta.  
-------------- 

– Verski tisk: Družina, Žup.gl. Naše korenine. Don Bosko. 
Prišel je tudi nov Marijanski koledar (2,5€) - priporočam. 

– Vavčerji (BON21): Če bi radi vnovčili letošnji BON21, pa ob tem naredili 

kaj dobrega, ga lahko vnovčite npr. v Slomškovi knjigarni z nakupom raznih 
verskih knjig (pobarvanke ipd.) in jih podarite eni ali drugi župniji za otroke ali 
pa pomagate Miklavžu pri zbiranju darov za otroke.  
– 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 
 

24.10. – 30. NML, misijonska  
- Maguša Maruša, Petek Sabina 

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

7.11. – 32. NML, zahvalna  
- Albina Linec in Lin Luketič 

14.11. – 33. ned. med letom  
- Kerle Andrej in Alenka 
 

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 4.000 €. 

Se priporočamo. Hvala.  
 

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

SPLET: maribor.donbosko.si 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

V soboto zvečer, 30. okt., ne  

pozabite prestaviti ure - nazaj. 
 

 

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 24. oktober – 7. november 2021 

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 + Vanča in Vilmo Ogrizek 

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

ponedeljek        

25. 10.  

Darinka, mučenka 

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

 

za ++ iz družin Medvešek, Heime in Frangež 

za duhovne poklice 

torek              

26. 10.  

Demetrij, mučenec   

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za + Nado Friš 

za + Tilčko Kosi 

sreda      

27. 10. – Sabina, mučenka   

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

za + Danijela Virtnik, pogrebna 

četrtek         Simon in Juda 

28. 10. –      Tadej, apostola 
R  

B 

  8.00 

18.30 

 

petek            

29. 10 – Mihael Rua, duh      

R  

B 

  8.00 

18.30  

 

za + Leopolda Štrukelj ter Viktorijo in Cirila Gruden 

sobota             

30. 10.             

Marcel, mučeec  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

za + Zorico Časar, 5. obletna 

NEDELJA 

31. 10.            

31. nedelja med letom 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za + Asto Florjanc 

za + Marjeto Horvat 

za vse žive in ++ Šimič, Semelbauer, Volmajer in Luketič 

ponedeljek    

01. 11. 

V S I    S V E T I             

B 

R 

B 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

18.30 

 

za + ženo Marijo in vse ++ iz družine Rakuša 

17.00: molitev rožnih vencev za rajne 

v čast Svetemu Duhu   

torek          

02. 11.  

SPOMIN VERNIH RAJNIH 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

sreda           

03. 11. – Viktorin Ptujski 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za duhovne poklice 

za družino Tomažin    //     za + Mirka Lorenčič (neozn.) 

četrtek           

04. 11. – Karel Bor., škof 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Er no Kričkovič 

v zahvalo in za blagoslov Elizabete 

petek                 Zaharija in 

05. 11. –            Elizabeta  

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Jezusovemu srcu 

za ++ dobrotnike salez. družbe in vse ++ člane salezij. družine 

sobota           
06. 11.                  
Lenart, opat     

B 
R 
B 

  8.00 
18.00 
18.30 

 
v čast Marijinemu srcu 
za žive in ++ dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA                 

07. 11.          ZAHVALNA           

32. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za + Alojza Holer 

v zahvalo za zdravje in vse prejete dobrote 

za + Ivana Kramberger 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 21-25 
 

MB – RADVANJE 

- Člani po službi in predstavniki skupin 
Janez Potočnik – župnik, Nives Hliš Jelen, Peter 
Kosi, Darja Čurič, Viktor Hötzl, Klotilda Jelen. 
- Člani na predlog župljanov 
Jože Rinc, Anica Novak, Daniel Hötzl, Lučka 
Spreiz, Miroslav Novak. Božidar Lešnik.  
 

MB – SV. JANEZ BOSKO 

- Člani po službi in predstavniki skupin 
Janez Potočnik – župnik, Mitja Franc – kaplan 
in vodja SMC, Srečko Golob – duh. pomočnik, 
Dragica Knez, Srečko Horvat, Štefan Glavica, 
Natalija Luketič, Mirijam Luketič, Andrej Kerle. 

- Člani na predlog župljanov  
Tončka Ivanuša, Dubravka Lovrec Jajčevič, 
Jožica Pregl, Josip Jakopiček, Andrej Knez, 
Karli Veber in Metod Golob.  

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

Čestitke in zahvala vsem članom župnijskih 
svetov za pripravljenost – z željo, da bi vse nas 
pri našem delu spremljal Božji blagoslov in 
varstvo nebeške Matere Marije Pomočnice.  

Obenem pa iskrena zahvala vsem tistim, ki ste 
kot člani ŽPS zaključili svoj petletni mandat 
(2015-20) služenja Cerkvi in našima župnijama.   

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

DRAGONIJEVA 6 – PRODANA! 
     Salezijanci smo v Mariboru svoje poslanstvo 
začeli konec novembra 1986, v zelo skromnih 
prostorih v hiši na Dragonijevi 6, misleč, da bo to 
trajalo le kako leto. Pa smo bili tam celih 27 let. 
     Hvaležni Bogu smo se pred osmimi leti 
preselili na sedanjo lokacijo. Več let pa smo 
čakali, da so se uredili 'papirji' glede lastništva 
Dragonijeve – in tudi dočakali, da je bila v sep-
tembru hiša s parcelo vred prodana. Delno smo 
imeli od te prodaje korist tudi v Don Boskovem 
centru, saj smo iz prihodkov prodaje v veliki meri 
uspeli pokriti stroške ureditve fasade in večna-
menske dvorane. Ob tem bi se rad iskreno 
zahvalil vsem možem in fantom, ki ste v 
zadnjih mesecih pomagali urediti okolico hiše na  
Dragonijevi in izprazniti stavbo.  

ZAHVALNA NEDELJA 

Iskrena hvala vsem, ki sodelujete v 
življenju in poslanstvu župnije v 

Radvanju, župnije pri Don Bosku, 
našega mladinskega centra in 

salezijanske skupnosti.  
 

Nič ni samo po sebi umevno. Zato je 
prav, da se na zahvalno nedeljo zahvalimo 
vsem, ki sestavljate mozaik našega 
oltarnega občestva, župnijskega življenja in 
poslanstva našega mladinskega centra. 

Kako pomembno je, da nekateri pred 
mašo poskrbite za redno molitev rožnega 
venca, da pripravite vse potrebno za sv. 
mašo, da pri njej sodelujete kot ministranti, 
pevci, organisti, pobiralci darov, bralci 
Božje besede, molivci …  Kako dragoceno je 
redno čiščenje cerkve, župnijskih prostorov 
in SMC, okolice Don Boskovega centra; pa 
urejanje cvetja v cerkvi in pranje liturgičnih 
prtičkov in drugih oblačil.  

Kako nekaj velikega je darovati čas in 
moči za otroke in mlade pri verouku, biti z 
njimi na igrišču in v mladinskem centru; ali 
pa delovati v okviru župnijske karitas in s 
tem pomagati številnim, ki so v stiski. Lepo 
vas je videti, ko se zbirate v razne skupine 
(molitvene, zakonske, mladinske …).  

Hvaležni smo tudi vsem, ki skrbite za 
gospodinjstvo v redovni skupnosti in za 
razne darove, ki smo jih deležni; pa tudi 
tistim, ki uredite tisoč raznih malenkosti v 
Don Boskovem centru in cerkvi … Za 
marsikaj je potrebno darovati dodaten čas 
in se pri tem tudi marsičemu odpovedati. 

In kako hvaležni moramo biti vsem 
našim bolnim in  preizkušanim bratom in 
sestram, ki svoje trpljenje, stiske in 
osamljenost darujejo za vse nas.  

BOGU HVALA VSEM IN ZA VSE. 



 


