
Nedelja, 25. 9. 2022  (20/22) 
 

SLOMŠEK, PROSI ZA NAS! 
 

Bog ne potrebuje svetnikov, saj mu ni mogoče kaj 
dodati ali odvzeti. On je sama Popolnost. Vse je njegovo. 
Tudi Slomšek ne potrebuje razglasitve za svetnika, saj 
je že od njegove smrti med ljudmi splošno prepričanje, 
da je svetnik. Edini, ki potrebujejo Slomška svetnika, 
smo mi. Mi potrebujemo priprošnjika iz svojih vrst. 
Potrebuje ga naš narod, naše družine, naša mladina.  

Slomšek je pri vzgojnem poslanstvu na prvo mesto 
postavil molitev. Pogosto in z vso srčnostjo je govoril 
o molitvi. Molitev mu je bila »nebeška pošta; po njej 
gredo naše prošnjo gor, po njej pridejo darovi Božje 
milosti dol.« Molitev nas najtesneje in najbolj osebno 
poveže z Bogom, saj se uresničuje apostolova beseda: 
»V njem živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,28). Še 
več, molitev nam daje moč, da se odpovemo vsemu, celo 
najtesnejšim družinskim in sorodstvenim vezem. Te 
vezi so nekaj lepega in velikega, vendar človeka vežejo, 
so vezi. Za Jezusa se more brez pridržka odločiti in za 
njim hoditi le tisti, ki je vsega osvobojen, prost vseh 
vezi. Jezusa je treba postaviti na prvo mesto, potem 
bo vse drugo na pravem mestu, pa naj so to oče, mati, 
bratje, sestre, ali kaj drugega. To moč odločanja naj nam 
izprosi bl. Slomšek. 

 

Nebeški Oče!  
Blaženi škof Anton Martin Slomšek  

je luč na poti našega krščanskega življenja.  
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova 

priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med 
seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo 

uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo.  
Blaženi Anton Martin Slomšek. Prosi za nas! 

 
 
 
Bogoslužje  

O Z N A N I L A 
– NEDELJA, 25. september: 26. med letom, Slomškova. 
Vabljeni v stolnico: ob 15.00 mol. ura, ob 16.00 sv. maša. 
– Ponedeljek, 26. sept: Molitvena skupina za duh. poklice. 
– Četrtek, 29. sept: Srečanje oz. sestanek staršev 
veroučencev 8. razreda – bodočih birmancev, ob 19.00. 
– Petek, 30. sept: Zadnji dan v mesecu, spomin sv. J. Boska, 
obl. rojstva in smrti Bsl. A. Majcna, začetek 9-dnev. k Majcnu.  
– Sobota, 1.okt: Začetek rožnovenskega meseca. Vabljeni k 
molitvi rožnega venca, osebno, v družinah in pred več. mašo. 
::: Dop. ok. 9.30 bodo k nam priromali župljani iz Trstenika in 
Gorič na Gor., kjer je žpk naš nekdanji župnik Franc Brečko 
::: Pri nas v DBC srečanje prejemnikov pomoči Karitas, ob 
12.00 kosilo s škofom v naši D. Boskovi  dvorani in druženje. 
::: V Ljubljani – ob 9.30: POHOD ZA ŽIVLJENJE. Vabljeni k 
udeležbi. Prijave – gl. spletno stran: pohodzazivljenje.si 
– NEDELJA, 2. oktober: 27. med letom, rožnovenska. 
Prva nedelja v mesecu, nabirka za potrebe cerkve / DBC. 
Tudi začetek tedna življenja, pod geslom: Ne zavrzi življenja.  
::: Radvanje: Župnijsko žegnanje – praznik župnijskega 
zavewtnika sv. Frančiška Asiškega. Ob 13.35: tradicion. 
romanje na Ptujsko goro; čimprej se prijavite.  
::: Popoldne ob 17.00 prvo srečanje nove, 4. zakon. skupine. 
– Četrtek, Petek in sobota – so prvi v mesecu: v četrtek 
bomo molili za duh. poklice, v petek se izročili Jezusovemu, v 
soboto pa Marijinemu srcu. – Obenem vabljeni k sv. spovedi. 
– Od petka do nedelje bo na DV v Veržju 2. zakon. skup.  
– Sobota, 8. okt: V Beltncih – dopldne srečanje treh narodov. 
::: V stolnici (11.00) in Teznem (10.00) – maša obeh MB skavt-
skih stegov ob začetku novega šolskega leta. Vabljeni novi.  
– NEDELJA, 9. oktober: 26. med letom, Majcnova.  
::: Popoldne ob 16.00 – lepo vabljeni k večernicam v franč. 
cerkev Marije Matere usmiljenja, kjer je bil na ta dan krščen 
Bsl. A. Majcen: prisluhnili bomo besedam o Majcnu, molili 
pred Najsvetejšim in obnovili krstne obljube.  
 

 

::: VEROUK: Urnik je na oglasnih deskah in spletu.   
::: KATEHUMENAT: V drugi polovici oktobra bomo začeli s 
pripravo odraslih na prejem zakramentov krščanskega 
uvajanja. Info in prijave pri župniku.  
::: Priporočamo se za naročilo sv.maš po vaših namenih.  
::: Verski tisk: Oznanila Naše korenine, Družina, Ognjišče.    

MOLITEV  

je nebeška pošta:  

po njej gredo  

naše prošnje gor,  

po njej pridejo darovi  

Božje milosti dol. 
Bl. Anton Martin Slomšek 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 

25. sep. – 26. nedelja med letom 
- Alenka in Andrej KERLE  
 

2. okt. – 27. nedelja med letom 
- Dragica in Andrej KNEZ  
 

9. okt. – 27. nedelja med letom 
- Družina PLIBERŠEK   
 

16. okt. – 27. nedelja med letom 
- Družina MAJER   
 

23. okt. – 27. nedelja med letom 
- kateheti in OTROCI  
 

30. okt. – 27. nedelja med letom 
- Družina GOLOB  
------------------------------------------------------------------ 

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   25. sept. – 9. oktober 2022 

NEDELJA           Slomškova 

25. 9.    

26. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za žive in ++ župljane                                                       GM  

Za + Marijo Hötzl 

V zahvalo, za mir, blagoslov in Božjo previdnost 

Ponedeljek        

26. 9.                 

Kozma in Damijan, muč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu 

 

Za + Antonijo Senčur 

Torek              

27. 9. 

Vincencij, ust. lazaristov  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za + Jožeta Koritnik             ///  Za + Iva Miklavc SDB  … in:  

Po namenu                          /// Za + Štefana, Marijo Ferenčak 

Za + Viktorijo in Cirila Gruden  

Sreda                  

28. 9. – Venčeslav, muč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

Za mir v Ukrajini in za mir v naših srcih 

Četrtek 

29. 9.                 nadangeli: 

Mihael, Gabrijel, Rafael 

R  

B 

  8.00 

18.30 

Po namenu darovalcev 

Za duhovne poklice 

Petek                           

30. 9. – Hieronim, duh. 

R 

B 

  8.00 

18.30  

GM-sklep 

Po namenu družine Jovanovič  

Sobota                         

1. 10.  

Terezija Det. Jez., cerk. uč          

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za + Sebastjana Črnčec, 30. dan po pogrebu 

Za žive in ++ dobrotnike DBC  

NEDELJA       rožnovenska 

2. 10.       

27. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za + Janeza Zorko, obletna 

Za ++ iz družin Jarni, Kovač in Obadič 

Za + Roziko Zgubič 

Ponedeljek    

3. 10. 

Frančišek, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za + Mirka Obreht 

V čast Svetemu Duhu  

Torek                   

4. 10.    

Frančišek Asiški, red. ust.  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za + Jožeta Koritnik 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Sreda           

5. 10. – Marija Faustina K. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu 

Za + Stanka Vrbnjak in Franca Karba  

Četrtek             

6. 10.  

Bruno, ust. kartuzijanov  

R 

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice 

Petek                          prvi  

7. 10. – Rožnovenska MB 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Jezusovemu srcu 

Po namenu T. Bojc 

Sobota                       prva            

8. 10.                

Benedikta, muč.  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

V čast Marijinemu srcu 

Na čast Kristusovi krvi 

NEDELJA           Majcnova 

9. 10.    

28. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Za + Hermana Vocovnik 

Za blagoslov pri študiju hčerk Urške in Barbare 

Bl. ANTON MARTIN SLOMŠEK 
 

Iz pridige: O HOJI ZA KRISTUSOM 
 

Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 
menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 27,1). Dve 
poti nam je Jezus v večnost pokazal; ozko pot v 
nebesa, široko cesto v pekel (Mt 7,13-14). Po 
prvi nas Jezus vabi za seboj, rekoč: „Kdor hoče 
za menoj" (Lk 6,23). Po drugi nas vleče hudobni 
svet, rekoč: „Pridite, uživajmo" itd. (Mdr 2, 6-20).  

Po kateri poti hočemo pa mi hoditi, kam priti, 
čigavi učenci biti? … Kadar nas križi in težave 
zadenejo, jih po zgledu svetnikov voljno prena-
šajmo, ter ne pozabimo, da onim, ki Boga ljubijo, 
vse pripomore k dobremu. Pri tem je potrebno:  

 

1. Svoje srce posvetnim stvarem odtrgo-
vati in vedno k nebesom obračati. „Iščite to, 
kar je zgoraj!". (Kol 3,1-2). Kvišku srca! „Kjer je 
tvoj zaklad, tam bo tvoje srce" (Mt 6, 20-21).  

 

2. Se posvetnim stvarem odpovedati, ka-
tere bi nam hoditi za Kristusom branile. Na 
svetu smo popotniki; posvetne stvari, pogosto 
celo starši in sorodstvo, so nam včasih na potu, 
da za Jezusom ne moremo. „Kdor jih bolj ljubi, 
kakor mene, ni mene vreden". Kristus nam ne 
veli roditelje ali pa sorodstvo sovražiti, ampak jih 
ne poslušati, če bi nas silili zoper sveto Božjo 
voljo očividno ravnati; nam ne zapoveduje, 
posvetno blago zametovati, ne pre-poveduje 
poštenega veselja itd., temveč vse posvetno 
tako uživati, da večnega ne izgubimo, in ako 
posvetnega kaj izgubimo, s potrpežljivim Jobom 
reči: „Bog je dal, Bog je vzel, bodi češčeno 
Gospodovo ime".   

 

3. Da sami sebe zatajimo, in tako rekoč 
sami sebe zapustimo v časnem, da srečno več-
nost dosežemo. Ni toliko težavno zapustiti, kar 
je našega, pa huda, huda je zapustiti samega 
sebe. Tudi ta križ zapove Kristus zadeti. Prema-
gati moramo svoje meso, tudi kri preliti za 
Jezusa. Trpeti še toliko krivico, bolezen, tudi 
grenko smrt za Jezusa in za svoje zveličanje. 
Zvesto in ponižno nosimo svoj križ za Jezusom. 
Hoja za Jezusom je kraljeva pot svetega križa. 

 

NE ZAVRZI ŽIVLJENJA 
 

TEDEN ŽIVLJENJA: 2. – 9. oktober 
 

Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine. 
Ni kot časopis, ki ga kupiš, prebereš in odvržeš. 

Ni serijski proizvod. 
Življenje je edinstveno, enkratno, neponovljivo. 

Je bolj čudovito kakor najlepša cvetlica. 
Je krhko kakor dragocena vaza. 

Je klic v rast, v napor, za vedno nove dosežke. 
Je klic v ljubezen. 

Je dragoceno kakor sijoči biser. 
Življenje ni samo za danes,  

ampak ima svoj jutri, ima prihodnost. 
Življenje ima neizmerno vrednost, od spočetja 

dalje in vse do naravne smrti. In onstran. 
Zato ne zavrzi življenja. Življenje je Božji dar. 

Sprejmi ga, objemi ga, ljubi ga. 
 

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

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 
DA ali NE. Mala Urška že en mesec vsak 

dan moli, da bi bilo za njen rojstni dan lepo 

vreme. Varuška, ki ni verna, se temu kar 

malo posmehuje. Na Urškin rojstni dan je 

grdo vreme, lije kot iz škafa. Varuška se 

ji posmehuje: »Vidiš, Urška, tvoj Bog te ni 

slišal!« »Seveda me je slišal,« je trdno 

prepričana Urška. »Samo, kot vidiš, je 

rekel: ne!«     



 


