
Nedelja, 5. 12. 2021  (25/21) 
 

ZAHVALA NA ŽEGNANJSKO NEDELJO 

  

Gospod skrbi za nas.  
Gospod poskrbi za nas! 
Na vseh poteh, v vsakdanjem življenju, posebej pa v naših 

prizadevanjih za večje stvari; na poteh, ki so za nas težje, ki 
zahtevajo kdaj tudi odrekanja in veliko vztrajnosti ... ko se 
nam zdi, da cilja sploh ne bomo dosegli ...  

Gospod skrbi za nas! 
Sadove vidimo čez čas, čez leta, ko se obrnemo nazaj in se 

zavemo, kako velike stvari se dogajajo in kako velikodušen je 
Gospod. 

Gospod poskrbi za nas.  
Na pot nam pošlje ljudi, ki nam pomagajo. Mogoče mi 

sami niti ne vemo, kako zelo, mogoče tudi oni sami ne vedo, 
kako ključno vlogo so ali bodo odigrali, pa vendar...  

Gospod poskrbi ...  
in prav je, da se zahvalimo. 
Hvala vsem našim duhovnikom in kaplanom skozi leta za 

vsakdanje delo. Vsem župljanom za vsakršno pomoč, ki 
pomeni res veliko. 

Danes pa velik hvala še posebej škofu dr. Petru Štumpfu za 
podporo na tej naši poti - v upanju, da bo še naprej molil in 
prosil za nas. Ter g. Jovanoviču, da je s tem izjemnim križevim 
potom, ki nas nagovarja že danes in nas bo še leta spremljal 
na naših poteh, tako izpopolnil naše svetišče, našo hišo, naš 
dom. -  Obema hvala in Bog povrni.                  Mirjam Luketič 

 

+++++++++ 
 

V času priprave na Božič bo lepo,  
ko bomo pomislili na jaslice, na Božič in bomo iz srca rekli:  

»PRIDI, GOSPOD JEZUS!«   
Če bomo skozi ves dan ponavljali to molitev,  
bo duša ostala čuječa! »Pridi, Gospod Jezus!« 

Papež Frančišek 

 
 

 

OZNANILA 
– Nedelja, 5. dec: 2. adventna, prva v mesecu – 
vabljeni k nabirki za potrebe cerkve. Tudi 'Miklavževa' 
nedelja – Miklavž nas bo obiskal samo pri Don Bosku 
(v Radvanju ne) in sicer to nedeljo popoldne od 16.00 
naprej, po skupinah, 4-krat, na vsake pol ure. Pomoč 
za Miklavža (7,00 €) oddajte katehistinjam ali v žup. 
pisarni. Otroci so prejeli adventni koledar. Spodbuda 
za družine, da se ob njem pripravljajo na Božič. 
– Ponedeljek, 6. dec: srečanje članov ŽPS župnije J. 
Boska, ob 19.00.  
– Torek, 7. dec: srečanje biblične skupine, ob 19.00.   
– Sreda, 8. dec: slovesni praznik Brezmadežne; spomin 
na prvo mašo v župniji J. Boska, maša zjutraj in zvečer. 
 

– Nedelja, 12. dec: 3. adventna, nedelja veselja.  
:: Angeli za večnamensko dvorano. V SMC zbiramo 
sredstva za ureditev in opremo nove večnamenske 
dvorane. V zameno za angele iz filca bomo veseli 
vašega srčnega prispevka 2€ ali po želji.  Angeli bodo 
na voljo pred našo cerkvijo, ob nedeljah po maši.  
 

– Ponedeljek, 13. dec: srečanje starejše zak.sk. (19.30) 
– Četrtek, 16. dec: začetek božične devetdnevnice. 
– Petek, 17. dec: pri Bosku ob 17.00 vaje za otroški PZ.  
        Radvanje: od 17.00 naprej postavljanje jaslic. 
– Sobota, 18. dec:  pri Don Bosku od 9.00 naprej: 
delovna akcija – priprava jaslic.  
       Radvanje: ob 18.00 med večerno mašo spokorno 
       bogoslužje v pripravi na božične praznike. Vabljeni.  
– Nedelja, 19. dec: 4. adventna, nabirka je namenjena 
za bogoslovje. Pri vseh mašah priložnost za sv.spoved. 
----------------------------- 

Verski tisk: Družina, Oznanila, Marijan.koledar, Knjižica T.C.   
 

Zelo vas vabim, da ob prihajajočem novem letu razmislite  
o naročilu Ognjišča in Družine. Menim, da bi v naši dokaj 
veliki župniji lahko bilo bistveno več rednih naročnikov.   
 
,  

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

5.12. – 2. adventna nedelja   
- Dubravka Jajčevič in Filip Veber 
12.12. – 3. adventna nedelja   
- Snježana in Karli Veber 
19.12. – 4. adventna nedelja   
- Družina Golob 
 

Berila najdeš v: hozana.si 
 

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

SPOVED – Bog me čaka  
Pravijo, da ni moderno spovedovati 
se. Sprva je morda težko. Vendar je 
ena največjih milosti, da smemo v 
življenju vedno znova začenjati – 
resnično znova: povsem neobre-
menjeni in brez hipotek od včeraj, 
sprejeti z ljubeznijo in obdarjeni z 
novo močjo. Bog je usmiljen, niče-
sar si ne želi bolj srčno, kot da se 
potegujemo za njegovo usmiljenje. 
Kdor se spove, obrne nov, bel list v 
knjigi svojega življenja.  

(Youcat KKC, 226) 
 

ADVENTNE  
USTVARJALNE DELAVNICE 

V Don Boskovem centru na 
notranjem dvorišču bodo  

v 2. in 3. adventnem tednu, od 
torka do četrtka (7.-9., 14.-16. 
december) potekale ustvarjalne 

delavnice za vse generacije 
(otroci od 7 let naprej),  

od 16.30 do 18.30, ko se čaka na 
verouk ali po njem. 

 

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

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 5. – 19. december 2021 

NEDELJA                 

5. 12.          

2. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v čast Mariji Pomočnici za varstvo vnuka                                                                                    

za +starše Zimič in Vido Žižek // za +Franca Klobasa,zadušn. 

za blagoslov družine 

ponedeljek        

6. 12.  

Nikolaj (Miklavž), škof 

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha                         

za + Julijano Pernek, 30. dan po pogrebu 

v čast Svetemu Duhu  

torek              

7. 12.  

Ambrož, škof in cer. uč.  

B 

R 

B 

 8.00 

18.00 

18.30 

za + Alojza in Marijo Tement ter žive sorodnike // za župljane                    

za + Majdo Knechtl 

za + Štefko Krajnc 

sreda                 

8. 12.  

BREZMADEŽNA   

B 

R 
B 

 8.00 

 8.00 

18.30  

za ++ stare Švarc in Murko ter ++ sorodnike                                                     

za ++ starše Antona in Marijo Novak 

za duhovne poklice      //         za + Danila in starše Madruša 

četrtek          

9. 12. – Valerija, muč. 

R  

B 

  8.00 

18.30 

v zahvalo za prejete dobrote in za zdravje  

za + Vladimirja Šimek in ++ brate 

petek            

10. 12. – Loretska M.B.   

R  

B 

  8.00 

18.30  

za zdravje Franca Gradišnik                                                  

za blagoslov zakona      //           za žive in ++ v domu st.                                                 

sobota             

11. 12.             

Damaz, papež   

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v dober namen 

za + ženo Marijo in vse ++ iz družine Rakuša 

za + Frančeka Bobnar, 30 dan p.p. 

NEDELJA 

12. 12.                                

3. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za žive in ++ župljane                           

za  + Mirka Vogrinec in obojne starše  

za + Martina (m) in Marijo Krajnc 

ponedeljek    

13. 12. 

Lucija, mučenka             

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Jožico iz Hotedršice                                            //   Kl. M                                         

za + Franca in Tilčko Kosi   //    za + Kazimirja Draš, zadušnica 

V zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

torek                   

14. 12.  

Janez od Križa, duh. c.uč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

//   Kl. M                                         

za + Slavico Šalamon in sorodnike 

za žive in ++ iz rodbine Sem 

sreda           

15. 12. –Drinske mučenke 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za zdravje                                                                    //  Kl. M             

                                                                                    

četrtek           

16. 12. – Adela, kraljica 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za  + Oskarja in Amalijo Koren                                                   

za +                                                                              //   Kl. M                                                                   

petek                              

17. 12. – Janez, red. ust. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za ohranitev vere v mladih družinah                                           

za +                                                                             //   Kl. M                                         

Sobota                                               

18. 12.                      kvatre             

Gacijan, misijonar     

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

                                                  

za + Domna Breg in vse Bregove 

za zdravje in blagoslov nosečnice (Kl. M) 

NEDELJA                 

19. 12.          

4. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

                                                                                    

za + Marjeto Horvat 

za + Hinka Robnik  

MOLITEV DRUŽINE V ADVENTU  
 

Molitev ob adventnem vencu  
 

Dobri in usmiljeni Bog,  
naj nas adventni venec spremlja  
v dneh pričakovanja in upanja.  
Poživi ob njem našo vero  
in vodi naše življenje k dobremu.  
Prosimo te: združi in ozdravi vse,  
kar je potrto in ranjeno.  
Sveče tega adventnega venca  
naj razsvetljujejo in ogrevajo  
ne samo našo hišo, ampak tudi naša srca.  
Naj v srcih sveti tvoja luč  
in iz njih prežene temo in obup.  
Pred svetlobo sveč naj se iz našega doma 
umakneta prepir in nemir.  
Zažarita pa naj tvoja ljubezen in upanje. 
Prosimo te: v teh adventnih dneh  
bodi z nami v našem domu,  
da se bomo v njem počutili varne.  
Sij sveč na adventnem vencu naj nas 
spominja na tvojo navzočnost med nami. 
Če si ti z nami, če si v nas, smo sposobni 
dojeti, da si neizmerna skrivnost.  
Naredi iz naše hiše dom,  
v katerem bomo radi prebivali. 
 

Molitev Angel Gospodov …    * 
 

Angel Gospodov je oznanil Mariji  
- in spočela je od Svetega Duha. 

Zdrava Marija ...  
Glej, dekla sem Gospodova,  
- zgodi se mi po tvoji besedi.  

Zdrava Marija ...  
In Beseda je meso postala  
- in med nami prebivala.  

Zdrava Marija ... 
Molimo: Nebeški Oče, po angelu si nam 

oznanil učlovečenje svojega Sina. 
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo 

in nas po njegovem trpljenju in križu 
pripelji k slavi vstajenja.  

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Osebne prošnje, zahvale …  
    Povabljeni, da vsak član družine izreče 
npr. enkrat svoje prošnje ali zahvale ali 
izpoved, za kaj mu je tisti dan žal ipd.  
 

Molitev sv. matere Terezije  
Gospod, ti veš, da nimamo časa.  
Ni vse tako kot bi moralo biti.  
Morda res nismo lačni,  
slabo oblečeni ali brez doma.  
Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli. 
Toda ti, Gospod,  
lahko naš vsakdan spremeniš.  
V temnih dnevih lahko  
s svetlobo tvoje luči zažari novo življenje. 
Zaupamo, da lahko napolniš naš dom  
z veseljem, srečo in ljubeznijo,  
če ti le dovolimo vstopiti.  
Vabimo te v našo družino, 
hočemo ti dati dom v njej.  
Danes začenjamo delati prostore miru, 
sprave in odpuščanja, da ti pokažemo,  
da mislimo resno. Nič in nihče  
nas ne bo ločil od tvoje ljubezni, Gospod.  
Ena družina bomo. Eno srce v Božjem srcu. 
Pridi, Gospod, pridi v našo družino. Amen.  

++++++ 

*Namesto te molitve lahko molimo eno ali 

več desetk veselega dela rožnega venca: 
 

1 - ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 
2 - ki si ga Devica ob obiskanju Elizabeta nosila. 
3 - ki si ga Devica rodila. 
4 - ki si ga Devica v templju darovala. 
5 - ki si ga Devica v templju našla.  

 
 
 
 

KRSTI V OKTOBRU 
Tinej Fras (Radvanje) 

 

RAJNI V OKTOBRU 
Janez Hojs (59), J. Bosko 

Franc Klobasa (79), Radvanje 
Jelka Orožim Kopše (66), Radvanje 

Marija Tadina (96), J. Bosko 
Jožef Zorko (69), J. Bosko 

 
 



 
 

 
 

 

 


