OZNANILA

– Nedelja, 7. november: 32. med letom, zahvalna. Prva
nedelja v mesecu – hvala vam za darove, ki jih namenjate
za potrebe naše cerkve oz. DBC.
:: Bosko: Pri maši ob 10.30 bo srečanje zakoncevjubilantov. Iskrene čestitke – in pogumno naprej.
:: Radvanje: Predstavitev članov župnijskega sveta.
– Ponedeljek, 8. nov: srečanje starejše zakonske skupine,
ob 19.30.
– Torek, 9. nov: ob 19.00. NACOA Slovenija in
Društvo SMC Maribor vabita na Delavnico
ozaveščanja o življenju v alkoholični družini.
Delavnice so namenjene mladim od 12. do 29. leta
ter mladinskim delavcem.
KJE: On-line (morda v živo + online, javimo). KDO:
Sonja Gerič Bevec, so-ustanoviteljica in predsednica
organizacije NACOA Slovenija,
– Nedelja, 14. november: 33. med letom. Svetovni dan
ubogih. Začetek tedna zaporov.
– Ponedeljek, 15. nov: Bosko - prvo srečanje ŽPS v novi
sestavi, ob 19.00; vabljeni že k sv. maši ob 18.30.
– Torek, 16. nov: Ob 19.00 srečanje biblične skupine.
:: Radvanje - prvo srečanje ŽPS v novi sestavi, ob 18.30;
vabljeni že k sv. maši ob 18.00.
– Sobota, 20. nov: pevske vaje za otroški PZ, ob 10.00, v
pripravi na nedeljski praznik – župnijsko žegnanje.
– Nedelja, 21. november: Žegnanje pri Don Bosku: pri
maši ob 10.30 praznovanje 35. obletnice prihoda SDB v
Maribor in ustanovitve župnije ter 6. obletnice
blagoslovitve cerkve. Slovesnost bo vodil soboški škof
Peter Štumpf, nekdaj tudi župnik župnije sv. J. Boska. Pri
maši bo blagoslov križevega pota, ki je delo kiparja Petra
Jovanoviča. Na to nedeljo je tudi začetek tedna Karitas.
-------------– Verski tisk: Družina, Žup.gl. Naše korenine. Don Bosko. Prišel je
tudi nov Marijanski koledar (2,5€) - priporočam.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
7.11. – 32. NML, zahvalna
- Albina Linec in Lin Luketič
14.11. – 33. ned. med letom
- Kerle Andrej in Alenka
21.11. – Kristus Kralj
- Dubravka Jajčevič in
Dominik Gabrovec
28.11. – 1. adventna ned.
- Natalija Luketič in Robi Horvat

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

Papežev molitveni namen
za NOVEMBER 2021
LJUDJE, KI TRPIJO ZA
DEPRESIJO
Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi
depresije ali izgorelosti, da bi
povsod našli podporo in luč, ki
bi jih odprla v življenje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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 4.500 €.
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

.

Nedelja, 7. 11. 2021 (23/21)

NAUK UBOGE VDOVE
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla
več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so
namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala
od svojega uboštva vse, kar je imela, vse,
kar potrebuje za življenje.« (Mr 12, 43b-44)
»Iz te svetopisemske pripovedi o ubogi vdovi lahko
izluščimo dragocen nauk o veri. Ta je kot notranja drža
tistega, ki svoje življenje utemelji v Bogu, na njegovi
Besedi ter mu popolnoma zaupa. V starodavnosti je
življenje vdove potekalo v zelo velikem pomanjkanju. Zato
so v Svetem pismu vdove in sirote tiste osebe za katere
Bog skrbi še na poseben način, saj so izgubile zemeljsko
podporo, toda Bog je ostal njihov skrbnik. Kljub temu pa
Sveto pismo pravi, da vendarle nihče ni tako reven, da ne
bi mogel vsaj nekaj podariti.
Vdova iz evangelija da vse, da samo sebe in se za druge
izroči v Božje roke. To je trajni pomen daru uboge vdove,
ki jo Jezus pohvali, saj je dala več, kot bogataši, ki so dali
iz svojega preobilja, ona pa je od svojega pomanjkanja
vrgla vse, kar je imela za življenje in tako dala samo sebe.
Ta vdova pokaže svojo vero tako, da izvrši dejanje
dejavne ljubezni s svojo miloščino. S tem je potrdila
neločljivo enost med vero in dejavno ljubeznijo. Sveti
papež Leon Veliki pravi: 'Tehtnica Božje pravičnosti ne
tehta količine darov, temveč tehta srce. Vdova iz evangelija je dala v tempeljsko zakladnico dva novčiča, ki pa
sta bila več kot vsi darovi bogatašev. Nobeno dejanje
dobrote ni brez pomena pred Bogom, nobeno usmiljenje
ni brez sadov'.«
papež Benedikt XVI.

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

ZAČETEK SINODALNE POTI

7. – 21. november 2021

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

// GM

ponedeljek
8. 11.
Bogomir, škof

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za + moža Vlada Šimek in njegove ++ starše
za + Majdo Knechtl
za duhovne poklice

// GM

torek
9. 11.
Posv. lateraske bazilike

8.00
18.00
18.30

za + Stanislava Obaha
za + Oskarja in Amalijo Koren

// GM

sreda
10. 11. – Leon, cer.uč.

B
R
B
R
B

8.00
18.30

v čast Svetemu Duhu
za + Marijo Pešak in Antonijo Cafuta

// GM

četrtek
11. 11. – Martin, škof

R
B

8.00
18.30

za + Hedviko Pliberšek
za + Julijano Ješovnik

// GM

petek
12. 11. – Jozafat, muč.

R
B

8.00
18.30

za zdravje

// GM

sobota
13. 11.
Stanislav Kostka, redovnik

B
R
B

8.00
18.00
18.30

v zahvalo za 50 let zakonske zveze
za žive in ++ Pojškruhove

NEDELJA
14. 11.
33. nedelja med letom

B
R
B

8.00
9.00
10.30

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Josipa in Nikola Halić ter sorodnike
v zahvalo za dobro letino

// GM

ponedeljek
15. 11.
Albert, škof in cer.uč.

B
R
B

8.00
9.00
18.30

za + Cecilijo Mandelc in Marjana Pinter
za + Franca Novaka
za duše v vicah

// GM

torek
16. 11.
Marjeta Škotska, kraljica

B
R
B

8.00
18.00
18.30

v čast Svetemu Duhu
za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve
za ++ starše Zelenik in sorodnike

// GM

sreda
17. 11. – Elizabeta, red.

R
B

8.00
18.30

za zdravje in razumevanje mladih družin

// GM

četrtek
18. 11. – Roman, muč.

R
B

8.00
18.30

za + Hedviko Pliberšek

// GM

petek
19. 11. – Matilda, red.
sobota
20. 11.
Edmund, kralj
NEDELJA
21. 11.
JB: ŽEGNANJE
KRISTUS KRALJ

R
B
B
R
B
B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

// GM

// GM
// GM
za + župnika Janka Kač
za +
za + Franca Breg in vse Bregove
za našo dobro Roziko za pomoč in zdravje

// GM

V soboto 16. oktobra smo bili v Don
Boskovem centru priča začetka sinodalne
poti za mariborsko nadškofijo. Zelo lepo in
vsebinsko bogato srečanje (ob tem iskrena
zahvala župnijski karitas, ki je poskrbela za
dobrodošlico s toplim čajem, kavo in
rogljički). Ta proces naj bi se najprej začel
po škofijah, nadaljeval na ravni škofovskih
konferenc in vseh celin, potem Cerkve na
svetovni ravni in se spet vrnil v škofiji …
In kateri so prvi glavni poudarki?
Celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž
»Papež Frančišek nas vabi k čisto preprosti
in osnovni vaji: da bi se ozrli na brata in
sestro na naši levi in desni, tudi na tiste
zadaj in spredaj, si jih malo ogledali, jih
slišali in jih začutili ter jih povabili v svoj
dom, v hišo našega Očeta. Zato naj res
zaživimo kot Cerkev, skupaj na poti. Slabotnejši in manj ugledni potrebujejo le še
več pozornosti, potrpežljivosti in ljubezni.
Zato poziv k služenju in k poti ven iz hiše,
na obrobje. Ne iz lastne moči, ampak po
prisluškovanju Duhu in presojanju njegovih
sadov. Sinodalnost pomeni, da drug drugemu pomagamo, da bi bili bolj sveti.«
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl
Sinodalna dinamika štirih korakov:
1. korak: podati se na pot, pod vodstvom
Svetega Duha. 2. korak: srečanje: za to je
potrebna pozornost, čas, pripravljenost
srečati drugega. 3. korak: poslušanje:
poslušati s srcem, ne samo z ušesi; pustiti
drugemu, da se izrazi in odpre svojo
zakladnico darov. 4. korak: razločevanje –
to je čas, ko v molitvi in odprtosti Svetemu
Duhu iščemo rešitve.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore
»Naučimo se hoditi skupaj, se pogovarjati,
upati si povedati in se poslušati.«

Soboški škof dr. Peter Štumpf
»V bistvu gre samo za eno: Kako ohranjati
vero in jo posredovati naprej, predvsem
mlajšim generacijam? Sinoda je zato
priložnost za poslušanje in je priložnost, da
govorimo. S sinodo nastopa milostni čas,
da bolj prisluhnemo svojim vernikom, pa
tudi ljudem na obrobju, kaj bi oni povedali
o veri v Kristusa, kako oni vidijo svoje
mesto v Cerkvi, kako gledajo na duhovnike
in na Cerkev, in kako se počutijo v svojih
upanjih, veselju, pa tudi v razočaranju in
solzah. Srce sinode pa je Sveti Duh, ki ima
za vse nas pripravljene poti do naših
prenovljenih odnosov in občestev. Ne
spreglejmo tistih, ki jih nihče ne posluša!«

MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni; ne dopusti,
da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas
nevednost vodila po napačni poti ali da bi
pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu
življenju naproti in se ne bomo oddaljili od
poti resnice in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem
kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom
in Sinom na vekov veke. Amen.
KRSTI V OKTOBRU
Rebeka Klara Horvat (J. Bosko)
RAJNI V OKTOBRU
Albina Arnuš (67), J. Bosko
Nada Friš (67), J. Bosko
Breda Jesenšak (81), Radvanje
Julijana Pernek (84), Radvanje
Danijel Virtnik (63), Radvanje

