
Nedelja, 4. 12. 2022  (25/22) 
 
 

 

MOLITEV ZA ADVENTNI ČAS 
 

Gospod, stori, da bo moje srce 
pripravljeno sprejeti tebe. 

S svojo milostjo napravi v mojem srcu 
prostor in svobodo, 

da boš mogel v njem graditi, kar je tebi všeč. 
Odstrani v meni, kar ti je v napoto. 
Prešini, kar ovira tvoje delovanje. 

Dopolni, kar mi manjka,  
nenehno pomnožuj, kar vodi k tebi, 
da me bo tvoja prekipevajoča milost 
očistila v luči tvojega prihoda. Amen. 

 

HREPENIM PO TEBI, GOSPOD 
 

O, da bi lahko rekel, Gospod, tako iskreno kot tvoj prerok:  
“Moj Bog, še pred zoro bom vstal in Te željno iskal.” 

Hrepenim po tebi, mojo dušo z gorečo željo žeja po tebi. 
Toda vse predobro vem,  

da za svojo dušo ne skrbim dovolj, 
zato je kakor neobdelano polje, kjer se razrašča divji 

plevel slabih navad, globoko zakoreninjenih v moje srce, 
in postala je plen številnih neprimernih navezanosti  

ter izgubila mnoge milosti.  
Ko bi bili pastirji spali,  

jim angeli ne bi bili mogli oznaniti tvojega rojstva.  
O, moj Odrešenik, želim si, da bi bil buden kakor oni,  

da bi imel od tega kakšno korist.  
Gospod, prebudi mojo spečo dušo  

in jo napolni z močjo svoje Božje besede. Amen.   
Molitev iz 17. stoletja 

O Z N A N I L A 
 

– NEDELJA, 4. december: Druga adventna. Prva nedelja v 
mesecu – vabljeni k darovanju za potrebe cerkve in DBC. 
::: Popoldne bo naše otroke obiskal Miklavž: prva skupina ob 
15.00, druga ob 15.45 in tretja ob 16.30.  
 

– Ponedeljek, 5. dec: Prvi dan 3-dnevnice k Brezmadežni. 
::: Ob 19.00 srečanje članov ŽPS župnije J. Boska.  
::: V SMC vabljeni na adventno-božično delavnic: izdelovanje 
okraskov in voščilnic za božične praznike, od 17.00 do 18.30. 
Obvezne prijave prek QR kode – desno ali na plakatih.  
– Torek, 6. dec: Sv. Miklavž. Drugi dan 3-dn. k Brezmadežni. 
::: Zvečer po maši pri D.Bosku, ob 19.00 – biblična skupina.  
– Sreda, 7. dec: Tretji dan 3-dnevnice k Brezmadežni. 
– Četrtek, 8. dec: Slovesni praznik Marije Brezmadežne. Pri 
Don Bosku maša tudi zjutraj ob 8.00. 
::: Po več. maši – srečanje tretje zakonske skupine. 
– Petek, 9. dec: Popoldne ob 16.00 maša v domu oskrbov. 
 

– NEDELJA, 11. december: Tretja adventna, ned. veselja. 
::: Ob 17.00 pri Don Bosku srečanje četrte zakonske skupine.  

– Ponedeljek, 12. dec: Po maši: molitv. skupina za duhovne 
poklice – pridružite se novi člani pri tej tako nujni molitvi.  
::: Pri Don Bosku – srečanje prve zakonske skupine. 
::: Radvanje: Po večerni maši ob 18.30 srečanje članov ŽPS.    
– Četrtek, 15. dec: Na uraden obisk v našo salezijansko 
skupnost pride naš predstojnik – inšpektor Marko Košnik in 
bo med nami do nedelje.  
::: Ob 18.00 srečanje katehetskega odbora.  
– Petek, 16. dec: Začetek božične devetdnevnice. Vabljeni. 
::: Popoldne od 14.00 naprej: priprava jaslic v cerkvi. 
– Sobota, 17. dec: Kvatrna sobota, ki vabi predvsem k 
pobožnosti do Marije.  
::: Ob 10.00 – prva spoved naših bodočih prvoobhajancev. 
::: od 12.00 naprej – nadaljevanje priprave jaslic. 
 – NEDELJA, 18. december: Četrta adventna. 
::: Ob 17.00 bo v naši cerkvi božični koncert zbora 
medicinskih sester 'La vita'. Vabljeni.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

::: Konec aprila – župnijsko romanje v Don Boskove kraje. 
Podrobnosti na 3. strani oznanil. Čim prej se prijavite.  
::: Misijonska adventna akcija otroci za otroke … 
::: Verski tisk: Družina, Don Bosko, Oznanila, Marij. koledar  
 

 

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

KRSTI, november 
Martin Denac, Radvanje 

 

RAJNI, november  
Slavica Breznik (87), Radvanje 
Silvester Drobnič (… ), Bosko  

Frančiška Germošek (75), Bosko 
Vlado Ježovnik (85), Bosko 
Danica Kerec (77), Bosko  

Viktor Nedeljko (83), Bosko 
Jožica Zadravec (79), Radvanje 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
4. dec. – 2. adventna nedelja 
- Rahela J., Sibila NIDORFER 
11. dec. – 3. adventna nedelja 
- Vilma SEM, Jernej KOLARIČ  
18. dec. – 4. adventna nedelja 
- Maja LUKIČ B., Maja LAMOVŠEK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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   4. – 18. december 2022 
NEDELJA        

4. 12.       

2. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Živi in ++ župljani obeh župnij 

+ Marija in Mihael Rebernak in sorodniki 

+ Janez Huber   

Ponedeljek        

5. 12.              

Filip Rinaldi, salez. duh. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

+ Sebastjan Črnčec  

V čast Svetemu Duhu 

Torek              

6. 12. 

Nikolaj (Miklavž), škof  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

++ Muzovi in Javorski  ///  + Stanislav Obaha in Marija Horvat 

Po namenu darovalcev 

V zahvalo vsem duhovnim dobrotnikom 

Sreda                  

7. 12. – Ambrož, škof-uč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

V čast Svetemu Duhu 

+ Svobodin Porekar 

Četrtek 

8. 12. –   Slovesni praznik 

MARIJA BREZMADEŽNA  

B 

R  

B 

 8.00 

 8.00 

18.30
18.30 

V čast Svetemu Duhu za pravilno odločitev Janeza in Kristine 

Za zdravje po nam. Tašner 

++ starši Katarina in Franc Šalamun ter ++ brata Šalamun  

Mariji v zahvalo 

Petek                           

9. 12. – Valerija, mučenka 

R 

B 

  8.00 

18.30 

++iz družin Čurič: Janez, Adela, Bronislava  /// 16.00: v domu 

+ Alojz in Ivanka Borovnik    ///   + Afonz Vreznik, pogrebna. 

Sobota                         

10. 12.  

Loretska Mati Božja      

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ Štefan Cikač  

+ župnik Janko Kač 

Za dušno in telesno zdravje Zimič in otrok  

NEDELJA        

11. 12.       

3. ADVENTNA NEDELJA 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za zdravje 

Živi in ++ župljani obeh župnij         

+ Danilo (m) Madruša  

Ponedeljek    

12. 12.       

Dev. Marija iz Guadalupe 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

+ Mirko Vogrinec 

Za duhovne poklice        ///        V zahvalo za dar materinstva 

Torek                   

13. 12.    

Lucija, dev-mučenka  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

V čast Božj. usmiljenju  ///  Živi in ++ iz druž. Obaha-Brodnjak 

+ Sebastjan Črnčec 

++ iz družin Ivanuša in Zimet 

Sreda           

14. 12. – Janez od Križa 

R 

B 

  8.00 

18.30 

+ Oskra in Amalija Koren 

Za naše družine                    ///               + Franc Kokol 

Četrtek             

15. 12.– Drinske mučenke 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

+ Lizika Fras in Vladimir Siranko 

Petek                             

16. 12.– Adelajda, kraljica 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

+ Juraj in Suzana Zimet 

Sobota                      kvatre  

17. 12.                

Janez, red. ust.  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

V čast Mariji Pomočnici 

+ Domen Breg in vsi Bregovi 

+ Silvester Drobnič  

NEDELJA        

18. 12.       

4. ADVENTNA NEDELJA  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Živi in ++ župljani obeh župnij 

+ Marija Hötzl 

++ iz družine Fridl  

 ROMANJE V KRAJE SV. JANEZA 
BOSKA IN SV. DOMINIKA SAVIA 

 

 
 

Torino – Colle Don Bosco – Chieri 
Mondonio – Castelnuovo   

 

Datum: 27.–30.april 2023 (četr. – nedelja). 
Odhod zjutraj, vračanje v noči na 1. maj. 
Prenočevanje z zajtrkom (3x), Avigliana. 
Eno-, dvo- in triposteljne sobe. 2x večerja 
(Avigliana), 2x kosilo (Colle, Valdocco). 
Cena: 250,00 €; 100,00€ plačilo ob prijavi; 
      za otroke do dopolnjenih 12 let - gratis.  
 

ZAKAJ na to romanje?  

 Ker je sv. Janez Bosko naš zavetnik: 
zavetnik našega centra in župnije. 

 Ker se v letu 2023 spominjamo 10-
letnice obiska don Boskovih relikvij v 
Sloveniji (1. maja so bile v Mariboru) in 

 ker smo se jeseni l. 2013 preselili iz 
Dragonijeve na sedanjo lokacijo DBC.  

 

 

ČIMPREJ SE PRIJAVITE – SAMO 50 MEST! 
Prijave z avansom: v župnijski pisarni, 

po e-pošti ali na župnikov telefon. 
 

Podrobnosti pred samim romanjem. 

po 

ŽEGNANJE – IZ UVODA V SV. MAŠO 
     Kako lepo je, kadar se ob prazniku zbere 
celotna družina. In prav nič drugače ni danes, ko 
smo zbrani ob oltarni mizi ... Radujemo se nad 
tem: da se nam Bog sam spet daje v evharistiji. 
Ta je najlepša, ko je v cerkvi zbrano vse 
občestvo. Lahko rečemo, ko je v cerkvi Cerkev. 
Skupnost vernih kristjanov, kot smo mi: od 
najmlajšega, do otrok, mladine, zakoncev, pa 
tudi do samskih, razvezanih, starejših, invalidov 
in duhovnikov salezijancev. Vsi z odprtim srcem, 
da si podelimo veselje, da izrečemo Gospodu 
hvala, ker se smemo zbirati prav tukaj in prav v 
tej pisani sestavi. Le tako je lahko občestvo živo, 
le tako lahko raste in le tako ima Cerkev smisel.  
     Prosimo našega zavetnika sv. Janeza Boska 
in Marijo Pomočnico, da nam s svojim blagoslo-
vom pomagata, da bi znali ceniti to občestveno 
raznolikost in moč, ki prihaja iz nje. Velja pa 
vzpodbuda vsem nam, ohranimo to živost in naj 
vsak po svojih močeh vedno znova pripomore, 
da bo ta župnija kipela od življenja, rasla in se 
razvijala v kraj, kjer je vsakdo dobrodošel.  
     Ponesite praznično veselje v okolje, kamor 
boste odšli od te naše skupne oltarne mize. 
 

 
 

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

ZA  DOBRO  VOLJO 
Hladni hlevček. Bil je sveti večer in ura 

že dokaj pozna, ko se je triinpolletni Nik 

odpravil v posteljo. Toda v posteljo ni šel 

sam, s sabo je vzel še Jezusa iz jaslic, saj 

ni hotel, da bi Jezus spet ostal v hladnem 

hlevčku. Starša sta ga prepričevala, da je 

vsakemu otroku najlepše ob svoji mamici 

in da se bo zato gotovo tudi Jezus naj-

bolje počutil pri Mariji. Človek bi mislil, da 

bo otroka to omehčalo in bo Jezusa odne-

sel nazaj v jaslice, a je Nik raje vstal in v 

posteljo odnesel še kipec Marije. Oče in 

mama sta ostala brez besed. Nik pa je z 

nasmehom na obrazu rekel: » Bosta pa oba 

spala pri meni, saj je dovolj prostora!«  

(resnična).        



 


