
Nedelja, 20. 11. 2022  (24/22) 
 
 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
Lk 23,35-43 

 

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in 

govorili: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad 

njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od 

hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu 

govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi 

pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, 

saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti 

prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta 

pa ni stóril nič hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se 

me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: 

»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« 
 

      Drama, ki se dogaja pod Jezusovim križem, je drama vseh 
ljudi pred Bogom, ki se razodeva takšen kot je, kot Ljubezen. V 
križanem Jezusu je sicer božanstvo izmaličeno, razgaljeno vsake 
vidne slave, a je vendar resnično in navzoče.  
 

      Samo vera to zmore prepoznati. Vera Marije sicer še ne vidi 
vsega, a nadaljuje z zaupanjem v Boga in spet ponavlja svojo 
izročitev: »Glej, dekla sem Gospodova«. Tu je še vera dobrega 
razbojnika; pravkar oblikovana vera, ki pa zadostuje za odreše-
nje: »Danes boš z menoj v raju.« Odločilen je ta 'z menoj'. Dobri 
razbojnik je na križu, tako kot Jezus, je pa predvsem na križu z 
Jezusom. Za razliko od drugega razbojnika in drugih, ki se Jezu-
su posmehujejo; ta ne zahteva, naj Jezus stopi s križa, ampak 
mu reče: »Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« Na križu 
ga vidi izmaličenega, a mu vseeno zaupa kot kralju, še več kot 
Kralju. Dobri razbojnik verjame temu, kar je napisano na deščici 
nad Jezusovo glavo: 'Judovski kralj'. Za to je že takoj v Božjem 
'danes', v raju, saj raj je ravno to: biti z Jezusom, biti z Bogom. 
  

      Božja beseda nas danes vabi, naj bomo z Jezusom, kot 
Marija, naj ga ne prosimo, da stopimo dol (s križa), ampak da 
ostanemo tam z Njim.                                   papež Benedikt XVI. 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 20. november: Kristus Kralj; zadnja nedelja v 
cerkvenem letu in začetek tedna Karitas. Letošnje geslo tega 
tedna: »Skupaj delajmo za dobro!« Vzemite vrečke Karitas in 
jih doma napolnite z dobrotami in prinesite do nasl. nedelje. 
::: Pri Don Bosku praznovanje ob obletnici ustanovitve 
naše župnije, prihoda SDB v Maribor, preselitve župnije 
na sedanjo lokacijo ter blagoslovitve cerkve.  
 

– Ponedeljek, 21. nov: Srečanje starejših, ob 9.00. Vabljeni.  
- Torek, 22. nov: Praznik sv. Cecilije. Iskrene čestitke, hkrati 
pa zahvala našim pevcem, instrumentalistom in organistom.  
– Sreda, 23. nov: Tokrat zares: ob 19.00 predavanje na 
temo: Zasvojenost s pornografijo med mladostniki; gost 
Benjamin Tomažič iz inštituta Integrum. 
::: V študentki župniji ob 20.00: Tretji Nikodemov večer. 
– Četrtek, 24. nov: Spomin Marije Pomočnice in blagoslov. 
– Petek, 25. nov: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov. 
– Sobota, 26. nov: V Don Boskovi dvorani pri cerkvi bomo od 
10.00 naprej (do 12.00) izdelovali advente venčke. Vabljeni 
otroci in starši, skupaj. S sabo prinesite kaj zelenja in svečke 
(ki pa jih boste lahko dobili tudi v dvorani).  
::: V sklopu jutranje maše: srečanje članov Združenja MP.  
 

– NEDELJA, 27. november: Prva adventna. Nedelja 
Karitas. Prinesite vrečke z darovi za Karitas. Nabirka bo 
namenjena za škofijsko in domačo župnijsko Karitas.  
::: Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih venčkov. Pri maši 
ob10.30 pa bo tudi predstavitev naših bodočih birmancev. 
::: Pred mašami boste lahko kupili adv. venčke pri skavtih.  
 

– Ponedeljek, 28. nov: Po maši: molitv. skupina za duhovne 
poklice – pridružite se novi člani pri tej tako nujni molitvi.  
::: Zvečer ob 19.00 v Majcnovi dvorani: Predavanje na temo: 
Naravna metoda urejanja rojstev, v organizaciji Zavoda 
neplodnost in najina rodovitnost; predava Agata Hren.  
– Četrtek, 1. dec: V škof.gimn. Miklavžev dobrodelni koncert. 
– Petek, 2. dec: Filmski večer za animatorje; organizira ZAO. 
 – NEDELJA, 4. december: Druga adventna. Prva nedelja 
v mesecu – vabljeni k darovanju za potrebe cerkve in DBC. 
::: Popoldne bo naše otroke obiskal Miklavž (gl. desno).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

::: Verski tisk: Družina, Don Bosko, Oznanila, Marij. koledar  
 
 

MIKLAVŽ '22 
PRI DON BOSKU – ned. 4. 12. 

V treh skupinah: 15.00, 15.45, 16.30. 

Prijave do 30. nov.; prek spleta ali 
QR kode. Dar 10€ oddate župniku, 

katehistinjam ali kaplanu. 
 

 
 

V RADVANJU – pon. 5. 12. 
Ob 18.00: Prijave do 25.11. in dar 
10€ sprejema katehistinja Nives 

Hliš Jelen; tel: 041.239.699; 
e-mail: niveshlis@gmail.com. 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
20. nov. – Kristus Kralj 
- Družina LUKETIČ (Lin 
27. nov. – 1. adv. ned.: Birmanci 
4. dec. – 2. adventna nedelja 
- Rahela J., Sibila NIDORFER 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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   20. novem. – 4. december 2022 
NEDELJA            

20. 11.    

KRISTUS  KRALJ  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

V zahvalo za srečno operacijo žene 

Za + Marijo Hötzl 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Ponedeljek        

21. 11.              

Darovanje Device Marije 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

V zahvalo Božji previdnosti         ///            Po nam. dr. Ornik 

Za + Jožeta Orešnik  

Za + Marico Stiplošek 

Torek              

22. 11. 

Cecilija, devica-mučenka  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za blagoslov in zveličanje g. Vinka 

Za duše v vicah 

Za + Marijo Ivanuša in stare starše  

Sreda                  

23. 11. – Klemen,pp-muč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

V zahvalo za srečni operaciji        ///         Za + Borisa Heričko 

Četrtek 

24. 11. – Andrej D., muč. 

R  

B 

  8.00 

18.30 

Po namenu  

Za blagoslov in za zdravje moža Milka  

Petek                           

25. 11.  

Katarina, mučenka 

R 

B 

  8.00 

18.30 

18.30  

Za blagoslov in zveličanje Karin  

Za  ++ starše salezijancev /// 16.00: Za žive in ++ v domu osk. 

Za + Marijo in Franca Karba in za starše Karba in Vrbnjak  

Sobota                         

26. 11.  

Leonard, red.-misijonar          

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za + Janka Kač 

Za + Frančiško in Herberta Germošek, za Julijano, Marijo in 
Janeza Horvat ter za Ludvika Namestnik 

NEDELJA        

27. 11.       

1. ADVENTNA NEDELJA 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za dva ++ Franca in Katarino Šalamun in dvojne stare starše 

Za + Jasno Hötzl, obletna 

Za blagoslov naših družin  

Ponedeljek    

28. 11.       

Katarina Labure, red. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

///     Po nam. dr. Ornik 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Mariji P. za pravo pamet vnuka in za sestro in Marijo /// Za DP 

Torek                   

29. 11.    

Filomen, mučenec  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za ++ starše Kosi 

Za + sina Iva Štravs 

Sreda           

30. 11. – ANDREJ, apostol 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

Za zdravje in v zahvalo za skupno življenje 

Četrtek             

1. 12. – Karel de Foucauld 

R 

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice 

Za zdrav. vnukinje /// Za blagoslov šefov,sodelavcev,sosedov 

Petek                             

2. 12. – Bibijana, muč. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

V čast Jezusovemu srcu 

Za + Silvestra Drobnič 

Sobota                          

3. 12.                

Frančišek Ksaver, misij. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za + Franca in Faniko Verbič  

V čast Marijinemu srcu 

Za žive in ++dobrotnike DBC  ///  Za ++ starše Krajnc in Linec 

NEDELJA        

4. 12.       

2. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za žive in ++ župljane obeh župnij 

Za + Marijo in Mihaela (m) Rebernak in sorodnike 

Za + Janeza Huber   

ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE  
PRI DON BOSKU 

 

Iz kronike Don Boskovega centra 
 

30.11.1986: Ustanovitev župnije sv. J. Boska 
v Mariboru … Tri mesece zatem so salezijanci 
na 14. Inšektorialnem zboru sklenili:  

»Sobratje salezijancii hočemo s posebno 
pozor-nostjo obhajati don Boskovo leto 1988 ob 
sto-letnici njegove smrti: zgraditi hočemo 
svetišče sv. J. Boska, ki naj nas združuje in 
obnavlja v zvestobi.« Inšpektor dodaja: »Naj bi 
to svetišče, ki je sedaj še težka naloga, postalo 
poleg svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku 
drugi romarski kraj sobratov in salezij. družine!« 

17.5.1998: Na prvo parcelo sedanje lokacije 
DBC je za potrebe salezijanskega mladinskega 
centra postavljen poštni 'vagon veselja'. 

19.9.1999: Papež Janez Pavel II. ob drugem 
obisku v Mariboru in razglasitvi A. M. Slomška 

za blaženega blagoslovi temeljni kamen. 
16.8.2011: Na obletnico don Boskovega 

rojstnega dne se začnejo zemeljska dela DBC. 
16.9.2011: Vrhovni predstojnik salezijancev 

P. Chavez blagoslovi začetek gradbenih del.   
8.9.2013: Inšpektor Janez Potočnik blago-

slovi prvi del Don Boskovega centra.  
Oktober 2013: V začetku meseca je ponoči 

na novo lokacijo na Engelsovi hodil spat župnik 
Franc Brečko – iz varnostnih razlogov. Bivanjski 
prostori so namreč bolj ali manj končani, pa je 
bilo potrebno stavbo čuvat, preden bi se lahko 
sobratje preselili na novo lokacijo na Engelsovi. 

Začetek novembra 2013: Vse pastoralne 
dejavnosti so se iz Dragonijeve preselile na 
Engelsovo v Don Boskov center. Bog naj 
blagoslavlja naše delo v Mariboru – pa četudi je 
še toliko za storiti. Na Dragonijevi ostaja samo 
še Karitas, v kletnih prostorih.  

30. 11. 2014: 30. Murskosoboški škof dr. 
Peter Štumpf blagoslovi novozgrajena igrišča. 

15.11.2015: Ob 200-letnici don Boskovega 
rojstva vrhovni predstojnik salezijancev Angel 
Fernandez blagoslovi cerkev, Mariborski 
nadškof Alojzij Cvikl pa posveti oltar. Cerkev je  

po 

postavljena ob lipo, ki je bila zasajena iz zaob-
ljube za srečno vrnitev iz nemškega ujetništva. 

27.11.2016: Ob 30-letnici župnije je bil na 
notranjem dvorišču  blagoslovljen kip 'očeta in 
učitelja' mladih. 

18.11.2018: Po maši smo se v procesiji 
podali po novem asfaltiranem dostopu do 
cerkve, ga blagoslovili, in ob koncu blagoslovili 
še dva nova prostora za delovanje žup. Karitas. 

15.11.2020: Peta obletnica blagoslovitve 
cerkve. Nedelja, kot je bilo pred petimi leti. Žal 
nismo mogli slaviti z verniki (covid). Cerkev pa 
smo imeli odprto ves dan in tudi popoldne smo 
bili na voljo v cerkvi za delitev obhajila. Je prišlo 
kar nekaj družin in posameznikov.  

13.6.2021: V Don Boskovi župniji smo 
obhajali zaključek veroučnega leta. Veroukarji in 
njihove družine so se lepo odzvali. Ob koncu 
maše je sledil še blagoslov fasade in 
večnamenske dvorane; potem pa še druženje. 

21.11.2021: Murskosoboški škof dr. Peter 
Štumpf je blagoslovil lesene postaje križevega 

pota, delo kiparja Petra Jovanoviča, ki so ga 

predstavniki župnije prinesli pred oltar, nato pa 
je dobil stalno mesto v novi cerkvi.  

 

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

KRSTI, oktober 
Hana Štern, Bosko 

 

RAJNI, oktober  
Ana Polugič (86), Radvanje 
Feliks Stopinšek (78), Bosko 
Marija Žagavec (102), Bosko 

 
 

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

Za  Dobro  Voljo 
Advent je čas, ko se trudimo za čim več 

dobrih del. Šestletni Andrej postelje 

bratovo posteljo. Ko se dve leti starejši 

Jernej vrne v sobo, vpraša, kdo mu je 

postlal posteljo. Andrej reče: »Jaz, za 

dobro delo«. Jernej začudeno: »Zakaj pa 

nisi postlal svoje?« Andrej dobrovoljno 

odgovori: »Zato, da boš lahko še ti naredil 

dobro delo.« (resnična).      



  
 
  
  

 


