OZNANILA
– NEDELJA, 11.september: 24. med letom, nedelja mladih.
::: Ta teden začenjamo z rednim veroukom posameznih
razredov v obeh župnijah, po urniku, ki smo ga dokončno
uskladili na skupnem začetnem srečanju v četrtek 8. sept.
Urnik in oznanila lahko najdete tudi na spletni strani DBC.
– Torek, 13. sept: Srečanje članov biblične skupine.
– Četrtek, 15. sept: Srečanje nove, 3. zak. skupine, ob 19.00
– Sobota 17. sept: Tradicionalno srečanje mladih v Stični.
O prijavah se mladi dogovorite s kaplanom Mitjem.
– NEDELJA, 18. september: 25. med letom – v naših
župnijah tudi katehetska nedelja in blagoslov šolskih torb;
v Radvanju ob 9.00, pri Don Bosku ob 10.30.
::: Popoldne ob 16.00 – diakonsko posvečenje v stolnici.
– Ponedeljek, 19. sept: Pri Don Bosku prvo srečanje
starejših, od 9.00-11.00. Vabljeni vsi (tudi iz Radvanja), ki
niste več v službah in bi se v okviru župnije radi občasno
med seboj srečevali. Obvestite se in povabite drug drugega.
::: V Radvanju zvečer po maši ob 18.30 prvo srečanje
župnijskega sveta v novem pastoralnem letu.
– Sreda, 21. sept: Pri nas v Don Boskovem centru bo
vseslovenski redovniški dan. Vabljeni k maši ob 15.00
(vodi: škof Stanislav Lipovšek)
– Petek, 23. sept: ob 16.00 maša v domu oskrbovancev.
– Sobota, 24. sept: Spominski dan MP, srečanje članov ZMP
in Marijinih častilcev v sklopu jutranje maše.
::: Vseslovensko srečanje moških, očetov in sinov v
Zavodu AMS na Vrbanski, od 8.30 naprej. Gl. plakate, splet.
– NEDELJA, 25. september: 26. med letom, Slomškova.
Vabljeni v stolnico: ob 15.00 mol. ura, ob 16.00 sv. maša.
::: 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: Urnik je na oglasnih deskah in spletu.
::: 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.

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

Človek
je krona vesoljstva,
duh je krona človeka,
ljubezen je krona duha,
ljubezen do Boga
pa krona vse ljubezni.
Zato je ljubezen do Boga
najvišji cilj,
zadnja popolnost in
največja odlika vesolja.
sv. Frančišek Saleški
------------------------------------------------------------------

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
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

.

Nedelja, 11. 9. 2022 (19/22)

O IZGUBLJENI OVCI (Lk 15,4–7)
Tisti čas je Jezus povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno
od njih, ne pusti devetindevetdesetih v
puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne
najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede
ter jim reče: ›Veselite se z menoj, kajti našel
sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje
nad enim grešnikom, ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi,
ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Bogoslužje današnje nedelje nam ponuja v premišljevanje 15.
poglavje Lukovega evangelija, ki je ena najbolj vzvišenih in
ganljivih strani v vsem Svetem pismu. Lepo je pomisliti, da po
vsem svetu, kjer se krščanska skupnost zbere za obhajanje
nedeljske evharistije, odmeva na ta dan ta vesela novica o resnici
in zveličanju, da je Bog usmiljena ljubezen.
Evangelist Luka je v tem poglavju zbral tri prilike o Božjem
usmiljenju, dve krajši, ki sta tudi pri Mateju in Marku, in sicer o
izgubljeni ovci ter izgubljeni drahmi in tretja, ki je lepo oblikovana
in je samo pri njem. To je znamenita prilika o usmiljenem Očetu,
ki ji običajno pravimo o »izgubljenem sinu«.
Ko beremo to stran evangelija se zdi, da slišimo Jezusov glas,
ki nam razkriva obličje svojega in našega Očeta. Končno, Sin je
zato prišel na svet, da bi nam govoril o Očetu, da bi ga mi
izgubljeni sinovi spoznali in bi v naših srcih prebudil veselje ob
tem, da smo njegovi ter upanje, da nam je odpuščeno ter nam je
tako vrnjeno naše prvotno dostojanstvo, kakor tudi željo, da bi
vedno prebivali v njegovi hiši, ki je tudi naš dom.
papež Benedikt XVI.

SVETE MAŠE
NEDELJA
11. 9.
24. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
12. 9.
Marijino ime
Torek
13. 9.
Janez Zlatousti, šk-c.uč.
Sreda
14. 9.
POVIŠANJE SV. KRIŽA
Četrtek
15. 9. – Žalostna B. Mati
Petek
16. 9. – Kornelij, Ciprijan
Sobota
17. 9.
Robert Belarmino, šk-c.uč
NEDELJA
katehetska
18. 9.
25. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
19. 9.
Januarij, šk-muč.
Torek
20. 9.
Andrej, korejski mučenci
Sreda
21. 9. – MATEJ, ap-evang.
Četrtek
22. 9.
Mavricij, mučenec
Petek
23. 9. – pater Pij, red.
Sobota
24. 9.
Spomin MP
Anton Martin Slomšek,šk
NEDELJA
Slomškova
25. 9.
26. NEDELJA MED LETOM

B – J. Bosko
R –Radvanje

B
R
B
B
R
B
B
R
B
R
B

8.00
9.00
10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30

R
B
R
B
B
R
B
B
R
B
B
R
B
B
R
B
R
B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

R
B
B
R
B
B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

11. – 25. september 2022
Za ++ starše Švarc, Murko in sorodnike
GM
Za + Marijo in starše Rakuša
Za + Marijo Vidmar /// Za vnukinjo Eliso in druge vnuke
Za ++ iz družin Zimič in Zemljič ter žive otroke
Za + Alojza Koren in ++ starše Koren in Žula
V čast Mariji Pom. v zahvalo za prejete milosti
Za + duh. mis. Gustija Horvat /// Za + Viktorijo Guček
Za + Sebastjana Črnčec, 7. dan po pogrebu
Za ++ krstne in birmanske botre
Po namenu
Za mir v Ukrajini in po naših družinah

Za duhovne poklice /// V čast Sv. Duhu za razsvetljenje
Za + Mirka Vogrinec in obojne starše
Po namenu
Za ++ iz družin Čurin in Pečovnik ter sestro Ivanko
Za + Stanislava Brantšteter
V zahvalo za sv. zakon
Za srečen zakon in Božji blagoslov
Za žive in ++ župljane /// V zahvalo in za blagoslov Anamarije
Za žive in ++ iz družin Obaha, Horvat in Brodnjak

Za žive in ++ iz družin Obaha-Brodnjak

Po namenu darovalcev
Za žive in ++ iz družine Slapnik
Po namenu T. Bajc

Za žive in ++ iz družine Potočnik
Za + Antona Orešnik
Za žive in ++ župljane
Za + Marijo Hötzl
V zahvalo, za mir, blagoslov in Božjo previdnost

POSEBNA OZNANILA – VABILA
SKUPINA ZA STAREJŠE
Vsak 3. ponedeljek v mesecu, od 9.00-11.00;
prvo srečanje v pon. 19. septembra.
Vabilo je namenjeno vsem, ki že imate svoja
leta, ki ne hodite več v službo, ki si kdaj pa kdaj
zaželite tudi družbe svojih vrstnikov …
Informacije pri gospe Karolini Horvat
(tel: 040.673.468) ali pri župniku Janezu.
SKUPINE ZA ČIŠČENJE CERKVE
1-2 na mesec je potrebno očistiti cerkev.
Nekatere skupine že nekaj let pridno čistijo
cerkev, za kar smo jim iskreno hvaležni. Saj gre
vendar za NAŠO cerkev. Lepo pa bi bilo, da bi
se v to delo vključile še nove skupine. Več kot
nas bo, lažje bomo redno skrbeli za čistočo
cerkve in se tako še bolj čutili kot živi del našega
župnijskega občestva.
Vabljeni, da se oglasite pri g. Andreju Kerletu
(Tel: 051.226.426), ki koordinira to delo.
DRUŽINE
ZA pripravo NEDELJSKE KAVICE
Nedeljo za nedeljo se po maši ob 10.30
zadržimo pred cerkvijo, poklepetamo, popijemo kavico ali sok, pojemo kak piškot.
Lepo je, da na tak način krepimo naše župnijsko
občestvo. A to ni samo po sebi umevno: vsako
nedeljo za to 'pogostitev' poskrbi ena družina.
Vabljeni, da se pridružite, prijavite – da bi tudi
vaša družina kdaj na zelo preprost način pripravila ta nedeljska druženja (agape).
Več informacij in prijave vsako nedeljo po
pol enajsti maši pri 'šanku' ali pri župniku.
ZAKONSKE SKUPINE – VABILO
V naši župniji v DBC že več let redno delujeta
dve zakonski skupini. Prva (starejši člani) in
druga (mlajši člani). Srečanja imajo običajno 1x
na mesec, občasno pa se skupaj odpravijo na
duhovne vaje; so si pa tudi v veliko oporo.
V nastajanju sta 3. in 4. zakonska skupina:
Tretja skupina – večinoma starši OŠ, srečanja
bodo predvidoma 3. četrtek v mesecu, ob 19.00.
Prvo srečanje 3. skupine: četrtek, 15.septembra.

Četrta skupina – večinoma bodo v njej mladi
pari, srečanja pa bodo predvidoma 1. nedeljo v
mesecu, ob 17.00; prvo bo v nedeljo 2. oktobra.
Podrobnosti se bodo skupine dogovorile na
prvih srečanjih. Če bi se kdo še želel pridružiti
kaki skupini, naj se obrne na župnika Janeza.
###########################################################

POSVETITEV DIAKONOV
V nedeljo 18. septembra bodo v MB stolnici
prejeli red diakonata predvidoma štirje novi
diakoni: bodoči novomašnik Klemen Gartner iz
župnije Sv. Križa nad MB in trije poročeni možje
– bodoči stalni diakoni: Anton Hohler iz Sv.
Martina na Pohorju, Vladimir Mar iz Sv. Lenarta
– Podgorci in Zlatko Pintar iz Slivnice. Spomnimo se jih v molitvi in radi molimo za duh. poklice.
###########################################################

RAZNE DEJAVNOSTI V NAŠEM
MLADINSKEM CENTRU
V novem šol. letu pripravljamo v Don Boskovem
centru najrazličnejše delavnice, krožke in druge
programe, v katere se lahko vključijo otroci,
mladi, pa tudi odrasli. Več informacij na spletu,
prijave prek priložene kode. Vabljeni.

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

Za Dobro Voljo
Najstniški sin spravlja mamo čisto ob
živce. Da bi sina spametovala, se odloči za
naslednjo kazen: »Od zdaj naprej se s
tabo pogovarjam samo še v svetopisemskih citatih!« - Naslednje jutro sin noče
vstati. Ko mama vidi, da bo zamudil šolo,
gre do njegove sobe, odpre vrata in
zakliče: »Vstani in hodi!« (Lk 5,23).
Sin se obrne v postelji in odvrne: »Moja
ura še ni prišla!« (Jn 2,4).

