
Nedelja, 23. 10. 2022  (22/22) 
 

»BOSTE MOJE PRIČE« (Apd 1,8) 
To so Jezusove zadnje besede vstalega Jezusa učencem, 
preden je šel v nebesa: »Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel 
nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji ter do skrajnih mej sveta« (Apd 1,8). To je tudi tema 
Svetovnega misijonskega dneva 2022, ki nam kot vedno pomaga 
živeti dejstvo, da je Cerkev po svoji naravi misijonarska. 
Zadržimo se pri teh treh ključnih izrazih, ki povzemajo tri temelje 
življenja in poslanstva učencev:»Boste moje priče«, do »skrajnih 
mej sveta« in »Sveti Duh bo prišel nad vas.« 
    1. »Boste moje priče« – Klic vsem kristjanom, naj pričujejo za 
Kristusa. To je središčna točka, srce Jezusovega učenja glede 
poslanstva njegovih učencev. Vsi učenci bodo Jezusove priče po 
zaslugi Svetega Duha, ki ga bodo prejeli. Kot taki bodo postav-
ljeni po milosti, kamor koli bodo šli, kjer koli bodo. Kot je Kristus 
prvi poslani, torej Očetov misijonar (Jn 20,21) in je kot takšen 
njegova »zvesta priča« (Raz 1,5), tako je vsak kristjan poklican 
biti misijonar in Kristusova priča. 
    2. »Do skrajnih meja zemlje« – Ko spodbuja učence, naj bodo 
njegove priče, vstali Gospod napoveduje, kam bodo poslani: »V 
Jeruzalem in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta« 
(Apd 1,8). Tu se zelo jasno pokaže univerzalni značaj poslanstva 
učencev. Kristusova Cerkev je bila in vedno bo v izhodu k novim 
geografskim, socialnim, bivanjskim obzorjem, k mejnim krajem in 
človeškim stanjem, da bi pričevali za Kristusa in za njegovo 
ljubezen vsem ljudem  vseh ljudstev, kultur in socialnega stanu. 
    3. »Sveti Duh bo prišel nad vas« – Vedno dovoliti, da nas 
okrepi in vodi Duh. Vsak Kristusov učenec je poklican, da prepo-
zna temeljno pomembnost delovanja Duha, da živi z Njim v vsak-
danjosti in da stalno od Njega prejema moč in navdih. Ravno 
takrat, ko se počutimo utrujeni, brez navdušenja, izgubljeni, se v 
molitvi zatecimo k Svetemu Duhu, ter mu pustimo, da nas poživi in 
okrepi On, ki je neizčrpni božanski vir novih energij in veselja nad 
tem, da Kristusovo življenje delimo z drugimi.   papež Frančišek 
 
 
 
 

O Z N A N I L A 
– NEDELJA, 23. oktober: 30. med letom, misijonska. 
Nabirka pri sv. mašah je namenjena našim misijonarjem.  
Pri maši ob 10.30 bo predstavitev letošnje izkušnje 
misijonskega prostovoljstva v Kazahstanu.  
::: Popoldne ob 15.00 vabljeni na kostanjev piknik. Vabljeni, 
zlasti družine veroučencev, otroci, mladi.  
– Ponedeljek, 24. okt: Spomin Marije Pomočnice in blago-
slov na njeno priprošnjo. Po maši: molitvena skupina za 
duhovne poklice – pridružite se tej tako nujni molitvi.  
– Petek, 28. okt: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov. 
Ob 18.00 tudi redno srečanje druge zakonske skupine.  
– Sobota, 29. okt: 
– NEDELJA, 30. oktober: 31. med letom. 
– Ponedeljek, 31. okt:. Zadnji v mesecu, spomin J. Boska in 
moliltve ob vaji za srečno smrt.  
– Torek, 1. nov: Zapovedani praznik Vseh svetih. Svete 
maše kot ob nedeljah. Popoldne ob 17.00 pri Don Bosku 
molitev rožnih vencev za naše rajne, ob 18.30 sv. maša.  
– Sreda, 2. nov: spomin vseh naših rajnih. Duhovniki lahko 
darujemo tri sv. maše. – Začetek 3-dnevnega oratorija, do 
petka; info in prijave pri g. Mitju oz. orek QR kode, desno. 
– Četrtek, 3. nov: Prvi v mesecu, ko molimo za duh.poklice. 
– Petek, 4. nov: prvi v mesecu, izročimo se Jezusov. srcu. 
– Sobota, 5. nov: prva v mesecu, izročimo se Marijin. srcu. 
– NEDELJA, 6. novem: 32. med letom, zahvalna. Nabirka 
pri sv. mašah je namenjena za potrebe naše cerkve in DBC.  
--------------------------------------------------------------------------------- 
::: ZAKONCI JUBILANTI: Na zahvalno nedeljo 6. novembra 
bo pri Don Bosku ob 10.30 že kar tradicionalna zahvalna sv. 
maša zakoncev jubilantov (ki letos obhajajo 5, 10,15 … 25 … 
50 … let poroke). Vabljeni jubilanti iz obeh župnij, pa tudi tisti, 
ki ste se poročili v eni ali drugi župniji, pa sedaj živite drugje. 
Prijavite se v žup. pisarni – osebno, po tel., sms ali e-pošti.  
To naj bo tudi praznik vseh naših družin – zato vabljene še 
zlasti tudi mlade družine in družine naših veroučencev. 
 

 

::: KATEHUMENAT: Začeli smo s pripravo odraslih na 
prejem zakramentov kršč. uvajanja. Še so možne prijave.  
::: Priporočamo se za sv. maše.   
::: Verski tisk: Družina, Ognjišče, Župnijska oznanila Naše 
korenine, Marijanski koledar, Družinska pratika …  
 

JESENSKI ORATORIJ 
2.-4. november (sreda-petek) 

V času jesenskih počitnic naš 

mladinski center organizira kratek 

3-dnevni počitniški program za 

osnovnošolske otroke. 

Prijave in info prek QR kode:  
 

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

 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 

23. okt. – 30. nedelja med letom 
- kateheti in OTROCI  
 

30. okt. – 31. 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   23. oktober – 6. november 2022 

NEDELJA           misijonska 

23. 10.    

30. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Za + župnika Janka Kač 

Za srečen porod hčere ter za zdravje otroka in mamice 

Ponedeljek        

24. 10.             Spomin MP       

Alojzij Guanella 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po namenu                 ///                 Za + Ano Tramte 

Za ++ starše Zimič in Ogrizek 

Za duhovne poklice 

Torek              

25. 10. 

Darinka, mučenka  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

///    Za + Jožeta Koritnik 

Za ++ starše Kosi 

Za blagoslov zakona in družine 

Sreda                  

26. 10. – Lucijan, muč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

Po namenu T. Bojc 

Za + Olgo Zalar 

Četrtek 

27. 10. – Sabina, muč. 

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

Za + Dunjo in Marijo Strašek 

Petek                           

28. – Simon in Juda Tadej 

R 

B 

  8.00 

18.30  

Po namenu                ///       16.00: za žive in ++ v domu oskr. 

Za blagoslov družin 

Sobota                         

29. 10.  

Mihael Rua, duhovnik          

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po nam. T.Bojc 

Za + Antona Orešnik  

Za ++ iz družine Tomažin 

NEDELJA        

30. 10.       

31. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

V zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

Za + Feliksa Jelen 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Ponedeljek    

31. 10.      Spomin J.Boska       

Bolfenk, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za + Leopolda in ++ starše Vutolen in Palir 

Za + Ladislava Šipoš 

Torek                   
1. 11.    
VSI SVETI  

B 
R 
B 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 
18.30 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Za + Marijo Hötzl 
Za + Marjana Pinter       ///       17.00: molitev rožnih vencev 
Za ++ iz družin Brodnjak in Turner 

Sreda           

2. 11.  

SPOMIN VERNIH RAJNIH 

R 

B 

B 

  8.00 

  8.00 

18.30 

V čast Svetemu Duhu 

Za ++ iz družin Obaha-Brodnjak 

Za duše v vicah mojega kraja 

Četrtek             

3. 11.–Viktorin Pt.,šk-muč 

R 

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice 

Za srečen porod 

Petek                            prvi 

4. 11. – Karel (Drago) šk. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Jezusovemu srcu               ///          Po nam. dr. Ornik 

Za blagoslov družin          

Sobota                         prva                 

5. 11.                

Zaharija in Elizabeta 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za žive in ++ dobrotnike in člane salezijanske družine 

V čast Marijinemu srcu 

Za žive in ++ dobrotnike Don Boskovega centra  

NEDELJA           zahvalna 

6. 11.    

32. NEDELJA MED LETOM 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za + Stanislava Obaha in sorodnike  

Za + Josipa Halič, Nikolo in vse sorodnike  

V zahvalo za letino  

DUHOVNE VAJE ZAKONSKE SKUPINE  
 

Veržej: Od petka do nedelje (7.-9. okt.:) je bila 
na duhovnih vajah naša 2. zakonska skupina, ki 
jo sestavlja sedem družin: 14 odraslih in 18 otrok 
(po 9 fantov in deklet). Razmišljali so o evan-
geljskem odlomku: svatba v Kani Galilejski.  
 

 
 

ŠKOFIJSKO SREČANJE BIRMANCEV 
 

Zavod Antona M. Slomška (škof. gimnazija): 
V soboto 15. oktobra je bilo srečanje kandidatov 
za birmo, ki jo bodo prejeli v l. 2023. Zbralo se je 
skoraj 1000 mladih iz vse mariborske nadškofije, 
med njimi je bilo tudi 17 veroučencev iz naših 
dveh župnij. Podprimo jih s svojo molitvijo. 
 

 
 

SREČANJE SALEZIJANSKE MLADINE 
 

Don Boskov center: V soboto 15. oktobra je 
bilo pri nas srečanje salezijanske mladine. Prišli 
so predstavniki mladih iz skoraj vseh ustanov, 
kjer delujejo slovenski salezijanci. Razmišljali so 
na temo Vse iz ljubezni. Zvečer pa so se jim pri 
slavilnem večeru, ki ga je oblikovala skupina 
Veselje iz Radenec, pridružili še nekateri mladi 
iz mariborskih župnij.  

 

 

 

MOLITEV ZA MISIJONE 
 

Gospod Jezus Kristus, 
ozri se na svoje misijonarje,  

duhovnike, redovnike in laike,  
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjali 

tvojo Besedo in tvojo ljubezen. 
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, 

zavetje v puščavskem pesku,  
senca v ekvatorski vročini,  

pomoč v premagovanju ovir,  
varnost pred padci. 

Varuj jih v težkih trenutkih.  
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,  
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.  

Naj ne iščejo človeških uspehov niti  
minljivih dobrin, ampak se trudijo  
le za tvojo slavo in za blagor duš.  
Tvoje božansko obličje na križu 

 jih spremlja skozi življenje.  
Govori jim o junaštvu,  

odpovedi, ljubezni in miru.  
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.  

Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj 
spoznaval tvoje blagoslovljeno ime in da ti 

bodo mogli sredi vedno večjega števila 
tvojih sinov in hčera peti pesem zahvale,  

odrešenja in slave. Amen.  
 

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

Za  Dobro  Voljo 
Darovi vernikov. Duhovnik, rabin in 

pastor se pogovarjajo o darovih vernikov, 

kako jih porazdeliti med različne namene? 

»Jaz na tla narišem krog,« pravi duhovnik, 

»zbrani denar vržem v zrak in kar pade v 

krog, je zame, kar pa pade izven kroga, je 

za Boga.« - »Jaz delam podobno,« pravi 

pastor, »le da je to, kar pade v krog, za 

Boga, kar izven kroga, pa zame.«  

Rabin pa razloži: »Jaz pa nič ne rišem po 

tleh. Ves denar vržem v zrak in prosim 

Boga, naj obdrži zase, kar potrebuje, vse 

pa, kar pade nazaj na tla, je moje.«    



 


