
Nedelja, 28. 8. 2022  (18/22) 
 
 

VABILO K PONIŽNOSTI 
Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, 

potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu  
po volji. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, 

potem boš našel milost pri Gospodu.  
Zakaj silna je Gospodova moč,  
zato ga ponižni poveličujejo.  

Srce pametnega bo premišljalo modre izreke 
in uho poslušalca je želja modrega.  

prim. Sirah 3,17-29 
 

ČE SI PRIJAZEN, 
te ljudje lahko obtožijo SEBIČNOSTI in PRIKRITIH MOTIVOV. 

Vseeno bodi PRIJAZEN! 
 

Če si USPEŠEN, 
boš pridobil nekaj LAŽNIH PRIJATELJEV 
in nekaj RESNIČNIH NASPROTNIKOV. 

Vseeno bodi USPEŠEN! 
 

Če si ODKRITOSRČEN in POŠTEN,  
te ljudje lahko OGOLJUFAJO. 

Vseeno bodi ISKREN in POŠTEN!  
 

Če najdeš SREČO in VESELJE, 
so ljudje lahko LJUBOSUMNI. 

Vseeno bodi VESEL! 
 

DOBRO, ki ga DANES DELAŠ, 
bodo jutri ljudje pogosto POZABILI. 

Vseeno DELAJ DOBRO! 
 

Daj svetu NAJBOLJŠE kar IMAŠ 
in morda to NIKOLI NE BO DOVOLJ. 

Vseeno DAJ SVETU NAJBOLJŠE kar PREMOREŠ! 
 

sv. Mati Terezija (god: 5. september)  
.   

 

 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 28. avgust: 22. med letom.  
 

– Sreda, 31. avgust: Zadnji v mesecu, spomin sv. J. Boska. – 
– Četrtek, 1. sep: Prvi četrtek v mesecu. Vabljeni k molitvi 
pred Najsvetejšim, tudi  za duhovne poklice. Pri Don Bosku 
pred mašo od 17.45 naprej, v Radvanju po maši. Pred 
škofijskim molitvenim dnevom za duh. poklice, ki bo v soboto 
10. septembra na Ptujski gori, bomo tudi mi pri sv. mašah 
opravili posebno 9-dnevnico: s Slomškom za duh. poklice.  
::: Tudi začetek novega šolskega leta: vsem osnovnošolcem 
in dijakom želimo blagoslova, poguma in zavzetosti.  
– Petek, 2. in sobota 3. sta prva v mesecu; izročili se bomo 
Jezusovemu in Marijinemu srcu. 
 

– NEDELJA, 4. september: 23. med letom. Prva nedelja v 
mesecu. Darovanje za potrebe cerkve oz. DBC. Hvala.  
– Ponedeljek, 5. sep: po maši ob 19.00 prva seja ŽPS. 
– Četrtek, 8. sep: praznik Marijinega rojstva. Vsi 
veroučenci in starši vabljeni k večerni sv. maši, ko bomo 
skupaj uradno začeli novo veroučno leto. Po maši se 
bomo srečali po skupinah/razredih skupaj s kateheti in se 
pogovorili o urniku verouka in podobnem.  
– Petek, 9. sep: ob 16.00 maša v domu oskrbovancev. 
– Sobota, 10. sep: škofijski molitveni dan za duhovne poklice 
na Ptujski gori. Od 8.30 naprej, ob 10.00 sv. maša. Ob 8.00 
zbiranje pri Don Bosku, potem gremo z avti na …………   

– NEDELJA, 11. september: 24. med letom.   
 

 

 
 

::: Zelo vabljeni, da se vključite v razne skupine: v žup. 
pevski zbor, v zakonske in molitvene skupine, v biblično 
skupino ali v združenje Marije Pomočnice in druge …   
 

::: VEROUK: Ob izhodu vzemite listič s predlogom urnika za 
verouk in za nekatere dejavnosti v našem SMC. Starši lahko 
otroke (zlasti 1. r.) prijavijo k verouku v dneh od 30. avgusta 
do 2. sept. – dop. od 10.00-12.00 ali pop. od 16.00-18.00.   
 

 

::: Priporočamo se za naročilo sv.maš po vaših namenih. 
Od 1. sept. je priporočeni dar za sv. mašo 23,00€.  
 

::: Verski tisk: župnijska oznanila Naše korenine,  Družina.   
 

::: Oklici 
   

Papežev molitveni namen   
za SEPTEMBER  2022 

 

ZA ODPRAVO SMRTNE KAZNI 
 

Molimo, da bi vse dežele sveta 
iz svoje zakonodaje odstranile 
smrtno kazen, ki predstavlja 
napad na nedotakljivost in 

dostojanstvo človeške osebe.   
------------------------------------------------------------------ 

Bog skrbi za tiste,  

ki se mu prepustijo 
Sv. Frančišek Saleški 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 

4. sep. – 23. nedelja med letom  
- Karolin in Srečko HORVAT 
11. sep. – 24. nedelja med letom 
- JAKOPEC in NIDORFER  
18. sep. – 25. nedelja med letom 
- Natalija in Matej LUKETIČ 
25. sep. – 26. nedelja med letom 
- Alenka in Andrej KERLE  
2. okt. – 27. nedelja med letom 
- Dragica in Andrej KNEZ  
------------------------------------------------------------------ 

BOŽJA  BESEDA:  hozana.si 

KARITAS Bosko: T: 068.939.988 

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 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    ali:    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   28. avg. – 11. september 2022 

NEDELJA 

28. 8.    

22. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Za + Marijo Hötzl 

Za + Marijo Smiljan   ///    Za ++ iz rodbin Mernik in Topolnik 

Ponedeljek        

29. 8.                 

Mučen. Janeza Krstnika 

R 

B 

18.00 

18.30 

Za + Majdo Knechtl  

Za mir na duši in na telesu    ///      Za mir v srcu  

Torek              

30. 8. – Feliks (Srečko) 

R 

B 

18.00 

18.30 

Za + Matildo in Jožeta Pliberšek 

Za + Antonijo Senčur     ///     Za + Marijo Tadina  

Sreda                 Spomin JB 

31. 8. – Nikodem 

R 
B 

  8.00 

18.30  

Po namenu 

V zahvalo za dar življenja in za Božjo previdnost 

Četrtek 

1. 9. – Egidij (Tilen), opat 

R  

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice                                               GM-začetek 

Po namenu Tomaža Bojca    ///  

Petek                          prvi                         

2. 9. – Marjeta, mučenka 

R 

B 

  8.00 

18.30  

V čast Jezusovemu srcu 

V zahvalo in za blagoslov Jerneja 

Sobota                        prva                                             
3. 9.           
Gregor Veliki, papež 

B 
B 
B 
R 
B 

  8.00 
11.30 
14.00  
18.00 
18.30 

Za + Antonijo Senčur                                

Za blagoslov zakona: Neža Suhodolčan in Andrej Bauman 

Za blagoslov zakona: Iva Jajčević in Timi Spasojević 

Za + Jožico Rajh, pogr. sv. maša 

Za žive in ++ dobrotnik DBC Maribor 

NEDELJA 

4. 9.       

23. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za + Milana Peršak  

Za + Antona Orešnik 

Za + Marico Stiplošek          ///          Za + Alojza Petek 

Ponedeljek    

5. 9. 

Mati Terezija, red. ustan. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

GM 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

V čast Svetemu Duhu 

Torek                   

6. 9.    

Zaharija, prerok 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za + duhovnika Petra Bogataja  

Za + Oskarja in Amalijo Koren 

Sreda           

7. 9. – Regina, mučenka 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu 

Četrtek             

8. 9.  

ROJSTVO DEVICE MARIJE 

R 

B 

B 

  8.00 

  8.00 

18.30 

Za + Marijo Hötzl 

V zahvalo krstni zavetnici Devici Mariji 

Za žive in ++ župljane obeh župnij  

Petek        

9. 9. – Peter Klaver, red. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Marijinemu srcu 

 

Sobota                    

10. 9.  

Nikolaj Toletinski, spokor. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za + Nado in Karolino Breg in vse Bregove 

Po namenu družine Jovanovič 

NEDELJA 

11. 9.    

24. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za ++ starše Švarc, Murko in sorodnike 

Za + Marijo in starše Rakuša 

Za + Marijo Vidmar     ///     Za vnukinjo Eliso in druge vnuke 

 

Ob začetku novega šolskega in 
katehetskega leta 

 

Vsak začetek je prežet z željo po še 

boljšem, lepšem, polnejšem in rodovitnej-

šem katehetskem letu.  

Pustolovščina potovanja nas vabi, naj se 

pogumno podamo na pot. Skupaj. Z 

iskrenim zanimanjem za brate in sestre v 

katehezi; za družine, ki so v hitrem 

vsakdanu vesele opore in podpore; za 

odrasle, ki zahtevajo konkretne odgovore v 

svojih življenjskih iskanjih; za mlade, ki 

nas izzivajo k pristnosti pričevanja; in z 

zanimanjem tudi za otroke, ki navdušujejo 

s svojo neposrednostjo.  

Pri krstu je bilo v nas položeno seme 

Božjega življenja. Da iz semena nastane 

sad, sta potrebna rast in zorenje. Kateheza 

pomembno prispeva k razvijanju tega 

semena – Božjega daru vere, ki smo ga 

prejeli. Opažam, da so otroci zelo zasedeni 

z zunajšolskimi dejavnostmi. Te imajo za 

cilj razvijati sposobnosti na posameznih 

področjih. Kateheze ne smemo postaviti na 

isti nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne daje 

zgolj sposobnosti za eno od področij 

življenja, ampak daje smisel in pomen vsem 

drugim področjem in s tem odgovor na dar 

krsta, ki smo ga prejeli in ki lahko da polni 

smisel človekovemu življenju.  

Želim, da to novo katehetsko leto 

vzamete kot dar, kot nov izziv in priložnost. 
 

Nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ 

 
########################################################### 

Za  Dobro  Voljo 
Mali Jakob se ob mamici uči brati male 

tiskane črke. Bere o sv. Martinu: »Ko je 

bil Martin star 12 let, se je prijavil med 

pripravnike za krast …« »Kako, prosim?« 

ga prekine mama. »Aja, krst, krst piše. 

Samo čudno, da naprej piše: »Njegovim 

staršem pa to ni bilo všeč …« (resnična)  

Novi član salezijanske skupnosti  

v DBC Maribor 
 

DRAGO SENČUR SDB 

Na obletnico don Boskovega rojstnega 

dne (16. avgusta) je naša skupnost prejela 

posebno darilo: štirim sobratom skupnosti 

se je pridružil še duhovnik Drago Senčur.  

Otroštvo je preživel v Gornjem Logatcu 

na Notranjskem. Po končani osnovni šoli je 

leta 1990 prišel k salezijancem v Želimlje 

in končal srednjo šolo. Na salezijansko 

življenje se je pripravljal v noviciatu v 

Italiji (Pinerolo) in na praznik Marijinega 

rojstva 8. septembra 1995 izpovedal prve 

redovne zaobljube ter postal salezijanec. 

Bogoslovne študije in vzgojno prakso je 

opravil v Ljubljani in Želimljem ter bil na 

praznik apostolov Petra in Pavla l. 2003 

posvečen v duhovnika.  

Prvi dve duhovniški leti je bil kaplan v 

Cerknici in na Uncu. Od leta 2005 je bil 

polnih deset let ekonom (oskrbnik) osrednje 

salezijanske ustanove na Rakovniku v 

Ljubljani. Zadnjih sedem let je bil župnik v 

Želimljem, kjer je tudi salezijanska gim-

nazija in dijaški dom Janeza Boska.  

V naši skupnosti bo opravljal službo 

ekonoma celotne ustanove Don Boskovega 

centra in vodje Dominikovega doma na 

Pohorju. Želimo mu, da bi se med nami 

dobro počutil in da bi ga Gospod spremljal 

s svojim blagoslovom.  
 

########################################################### 

KRSTI, avgust 
Lea Horvat, J. Bosko 

Klara Jakopiček, J. Bosko 
Nal Jus, Radvanje 

Lea Žižek Gap, Radvanje 
 

POROKE, avgust – Don Bosko 
Doroteja Leskovar  &   Matej Horvat 

Nina Mikl  &  Danijel Majcenovič 
 

RAJNI, avgust 
Jožef Borkovič (52), J. Bosko 
Jožica Rajh (82), Radvanje 



 

 
  

 

  



    



 


