OZNANILA
– NEDELJA, 6. novem: 32. med letom, zahvalna. Iskrene
čestitke našim zakoncem – jubilantom. Hvala vam tudi za
nabirko, ki je namenjena za potrebe naše cerkve in DBC.
::: Popoldne ob 17.00 – srečanje četrte zakonske skupine.
– Ponedeljek, 7. nov: Ob 19.00 – skupna seja ŽPS obeh
župnij, pri Don Bosku.
– Sreda, 9. nov: Ne/moč odnosa, ob 19.00: Tema: Zasvojenost s pornografijo med mladostniki; gost Benjamin Tomažič.
– Četrtek, 10. nov: Ob 18.00 – srečanje katehetsk. odbora.
::: Ob 19.00 – srečanje tretje zakonske skupine.
– Petek, 11. nov: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov.
– NEDELJA, 13. november: 33. med letom. Svetovni dan
ubogih in začetek tedna zaporov, letos na temo: »Hvala za!«
::: Radvanje: po maši blagoslov križa na parkirišču.
– Ponedeljek, 14. nov: Po maši: molitv. skupina za duhovne
poklice – pridružite se novi člani pri tej tako nujni molitvi.
::: Zvečer ob 20.00 – srečanje prve zakonske skupine.
– Sobota, 19. nov: na Rakovniku v LJ. praznovanje
Salezijanske družine ob 100-letnici inšpektorije. Udeležila se
ga bo tudi lepa skupina iz naše župnije. Jutranje maše zato
pri Don Bosku ne bo.
::: Pri Don Bosku ob 17.00: slavljenje družin.
– NEDELJA, 20. november: Kristus Kralj; zadnja nedelja v
cerkvenem letu in začetek tedna karitas. Letošnje geslo tega
tedna: »Skupaj delajmo za dobro!«
::: Na to nedeljo bo pri Don Bosku praznovanje ob obletnici
ustanovitve naše župnije, prihoda SDB v Maribor in pred
9 leti prestavitve salezijanskega poslanstva na sedanjo
lokacijo ter blagoslovitve cerkve pred sedmimi leti.
--------------------------------------------------------------------------------::: NIKODEMOVI VEČERI: bodo tri srede v novembru (9.,
16. in 23.) v prostorih študentske župnije.
::: KATEHUMENAT: Začeli smo s pripravo odraslih na
prejem zakramentov kršč. uvajanja. Še so možne prijave.
::: Priporočamo se za sv. maše.
::: Verski tisk: Družina, Don Bosko, Župnijska oznanila
Naše korenine, Marijanski koledar, Družinska pratika …

Papežev molitveni namen
za NOVEMBER 2022
ZA OTROKE, KI TRPIJO
Molimo za tiste otroke, ki živijo
na ulici, za žrtve vojn, sirote,
da bi jim bil omogočen dostop
do izobraževanja in do
doživljanja družinske topline.

.

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

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska, ob 10.30
6. nov. – 32. nedelja med letom
- ZAKONCI jubilanti
13. nov. – 33. ned. med letom
- Božica GL., Dominik GABORVEC
20. nov. – Kristus Kralj
- Družina LUKETIČ (Lin)

Čmrlji delajo več
šuma kot čebele,
a nanosijo le nekaj
satja, pa nič medu.
sv. Frančišek Saleški
------------------------------------------------------------------

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, 6. 11. 2022 (23/22)

ZAHVALNA NEDELJA
Deležni smo čudovitih dni, ko se narava obdaja v prelepe
jesenske barve. S svojih vrtov in polj z veseljem in hvaležnostjo
pospravljamo pridelke. Tudi to nam pravi, da je prav, da se Bogu
zahvalimo za vse podarjeno. Pri vsaki sv. maši se v evharistični
daritvi Bogu zahvaljujemo za vse darove, ki jih prejemamo,
posebna priložnost za zahvaljevanje pa je tudi zahvalna nedelja.
V času, ki ga zaznamujeta materializem in potrošniška
miselnost, se zdi, kakor da misel na hvaležnost stopa v ozadje.
Kdaj se komu celo postavi vprašanje, komu naj se sploh zahvali.
Pred Bogom človek ne pokaže svoje veličine po tem, kar ima, tudi
ne s svojimi sposobnostni. Pred Bogom najprej šteje, če smo
sposobni izstopiti iz samega sebe in se podati na pot k bližnjemu.
Papež Frančišek pravi, da je edina revolucija, ki lahko
spremeni svet, sposobnost služenja. Takrat ko je človek
sposoben sebe samega dati na razpolago, je to največji in
najdragocenejši dar. Ljubezni, velikodušnosti, dobrote in še
marsičesa, kar imamo za vrednote, ni mogoče meriti s
količinskimi merami, pri tem gre za bogastvo srca. In to bogastvo
presega vse materialno, vidno in merljivo. Naša pozornost do
ljudi, ki so v stiski, in velikodušnost do pomoči potrebnih naj bosta
zato vedno pristni in zato tudi odraz naše vere. Na zahvalno
nedeljo vsak od nas čuti, da imamo marsikaj, za kar gre zahvala
Bogu. Ne le za sadove zemlje, ki so naš vsakodnevni kruh za
telesno življenje, so še mnoge druge stvari, ki se nam sicer zdijo
kdaj same po sebi umevne in premalokrat pomislimo, da so tudi
to Božji darovi, za katere je še kako prav, da se Bogu zahvalimo.
Ob tej zahvali želim, da bi vsak izmed nas na dar ljubezni
znal odgovoriti s poživljeno osebno ljubeznijo. To pomeni, da
znamo preraščati sebe in se podati na pot k drugemu, mu biti v
oporo, mu odpustiti, odstopiti. S tem začnemo pisati nov list
osebne zgodovine, zaznamovan z dobroto in ljubeznijo. Naj bo
Gospod, ki je Ljubezen, naša skupna pot!
msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit

SVETE MAŠE

B – J. Bosko
R –Radvanje

NEDELJA
zahvalna
6. 11.
32. NEDELJA MED LETOM
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Engelbert, škof
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Elizabeta, redovnica
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9. 11. – Posv.lateran. baz.
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Četrtek
10. 11. – Leon V., papež
Petek
11. 11. – Martin, škof
Sobota
12. 111.
Jozafat, mučenec
NEDELJA
13. 11.
33. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
14. 11.
Nikolaj Tavelič, mučenec
Torek
15. 11.
Albert, škof in cer.uč.
Sreda
16. 11. – Marjeta, kraljica
Četrtek
17. 11. – Elizabeta, red.
Petek
18. 11. – Posv. baz. P & P.
Sobota
19. 11.
Matilda, red. mistikinja
NEDELJA
20. 11.
KRISTUS KRALJ
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6. – 20. november 2022

RADVANJE – OBNOVJEN KRIŽ

Za + Stanislava Obaha in sorodnike
Za + Josipa Halič, Nikolo in vse sorodnike
V zahvalo za letino
V zahvalo in priprošnjo Svetemu Duhu /// Po nam. dr. Ornik
Za žive in ++ župljane obeh župnij
V čast Svetemu Duhu
V čast Svetemu Duhu
///
Za ++ starše Jeneš
Za + Antonijo in Pavla Meglič
Za + Liziko Fras in Barbaro Lovrec
Za + Oskarja in Amalijo Koren
Za + Viktorja Nedeljko, pogrebna
V zahvalo za zdravje in za pravo pamet
Po namenu Mihaele Žökš /// V čast Sv.Duhu za pravo pamet
Po nam. darovalcev
/// 16.00: Za žive in ++ v domu oskr.
Za + Leona Štavbar
///
Za ++ starše Kouter
Za + mamo Stanislavo in sestro Ivanko
Za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve
Za + očeta Jožeta Zorko
Za žive in ++ župljane obeh župnij
Za ++ iz družin Hercog in Hrnčič
Za + Ivana Kramberger
/// Po nam. dr. Ornik
Za + Sebastjana Črnčec
Za ++ starše, sorodnike, prijatelje in znance
Za + Antonijo Senčur
Za + Franca Novak
Za + Ivana in Marijo Madruša
Za + Dunjo in Marijo Strašek /// Za + Viktorja Nedeljko, 7.dan
Po namenu
Za + Bineta Ločičnik
Za žive in ++ iz družin Zimič in Zemljič
--------Za + Francija Breg in vse Bregove
Za + babico Miro in dedka Mirka
V zahvalo za srečno operacijo žene
Za + Marijo Hötzl
Za žive in ++ župljane obeh župnij

Tik pred praznikom Vseh svetih je bil v Radvanju
na parkirišču postavljen obnovljen oz. nov križ.
Dve leti nazaj je bil po zaslugi dobrega farana
obnovljen Jezusov korpus, že kar nekaj časa pa
smo govorili o tem, da je potrebno sanirati tudi
sam križ, ki je spodaj povsem preperel in je bil v
nevarnosti, da ga kak hujši veter tudi podre. Nov
križ so pripravili ter ga tudi postavili bližnji
župnikovi sorodniki, betonski temelj za križ pa
pridni možje iz župnije. Blagoslov križa bo v
nedeljo 13. novem. po redni nedeljski maši.
###########################################################

Za Dobro Voljo
Družinska drama. Največja drama v
življenju judovskega rabina Mojzesa je
bila ta, da je njegov sin postal kristjan. Ob
smrti ga v nebesih sprejme Bog.
»Ne zaslužim si nebes,« pravi rabin, »moj
sin je postal kristjan.«
»Ne vznemirjaj se zaradi tega,« ga
potolaži Bog.« Popolnoma te razumem,
tudi moj sin je storil enako.«

DON BOSKOV CENTER
UREJENE SANITARIJE IN KLIMAT
Od aprila do novembra smo do konca uredili
sanitarije ob cerkvi in klimat. Sanitarije: napeljali
smo vodovod, toplovod, položili keramiko,
namestili 4 vrata, posebne maks stene z 9 vrati
ter vso sanitarno opremo. Klimat: namestili smo
klimat za prezračevanje, hlajenje in dogrevanje
in cevne povezave do večnamenske dvorane ter
uredili vse za priklop klimata.
Stroški = 125.000 €: sanitarije = 33.000 €;
cevi za vodovod = 41.000 €;
klimat s prezračevanjem = 54.000 €.
Prihodki = 115.000 €: inšpektorija = 60.000 €;
župnija J. Boska = 15.000 €; NN = 8.000 €;
Švica = 20.000 €; salezijanci MB = 12.000 €.
Dolg: 10.000 € (ki ga je potrebno pokriti do
letošnjega Božiča).
Ker so se vsa dela opravljala v notranjih
prostorih, tega navzven ni bilo videti; a bilo je
opravljeno res veliko delo, nastali pa so tudi
dokaj veliki stroški. Ob tem velja iskrena zahvala
vsem, ki ste ali pa še boste v ta namen darovali
kak evro. Iskren Bog povrni vsem.

HVALA TI, BOŽJA LJUBEZEN
Hvala ti, Božja ljubezen,
za sonce, ki daje življenje,
za luno, ki določa čas,
za zvezde, ki razsvetljujejo noč.
Hvala ti, Božja ljubezen,
za veter, ki vse premika,
za vodo, ki daje kliti in rasti.
Hvala ti, Božja ljubezen,
za ogenj, ki naredi jed okusno,
za zemljo, ki nam daje,
kar potrebujemo za življenje.
Hvala ti, Božja ljubezen,
za ljudi, s katerimi sedimo pri mizi,
za življenje, ki si ga podarjamo.
Hvala ti, Božja ljubezen!
Anton Rotzetter

