
LETOŠNJI JUBILANTI
Na Misijonsko nedeljo smo obhajali slovesnost naših jubilantov.

Veseli  in  hvaležni  smo bili,  da se je  na povabilo odzvalo 34 parov.
Izmed teh tudi dva, ki sta se v Radljah poročila leta 1948. Bogoslužje je
bilo lepo. Srečali smo se še v Mihaelovem domu in se poveselili ob
dobrotah. Naj Bog še naprej blagoslavlja naše jubilante.

KRSTI:
Ema Prause (6. 10.)
Sia Krajnc (6. 10.)
Louis Mark Mravljak (6. 10.)
Živa Petkovšek (13. 10.)
Luka Plazl (13. 10.)
Gaber Lorenci (28. 10.)
BOG JIH BLAGOSLOVI.
POGREBI:
Elizabeta Rogina (24. 10.)
Vladimir Pečovnik (30. 10.)
BOG JIMA  DAJ VEČNI POKOJ.

SVETE MAŠE:
Nedelja ob 9.00 in 10.30
na podružnicah ob 11.00
ob delavnikih ob 18.30
ob sredah ob 8.00

DOGODKI V ŽUPNIJI IN NADŠKOFIJI
1. november – Vsi sveti – sv. maša ob 10.00 – ob 15.00 

na pokopališču – ob 17.00 v cerkvi molitev (4 rožni venci) za pokojne
4. november – Zahvalna nedelja – Sv. Janez – ob 11.00

11. november – Martinova lepa nedelja – Zg. Vižinga – ob 11.00
17. november – Srečanje birmancev mariborske nadškofije v  MB

  Ureja p. Jože Poljanšek, župnik; e-pošta joze.poljansek@gmail.com
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SVETNIKI – NAŠI PRIPROŠNJIKI

Pred nami je praznik Vseh svetnikov
  in spomin na naše pokojne brate in sestre. 
  Svetniki so naši priprošnjiki v nebesih. 
  V mesecu oktobru sta se zboru svetnikov  
  in svetnic pridružila še papež Pavel VI. 
  in škof Oskar Romero. Radi se 
  priporočajmo svetnikom, predvsem pa 
  našim krstnim zavetnikom.
  Na praznik Vseh svetih zvečer  
  v cerkvi molimo štiri dele rožnega venca
  za vse, ki so že odšli pred nami v večnost.

To so predvsem naši domači, sorodniki, dobrotniki, dušni pastirji
in  drugi.  Zanje  molimo  in  prosimo,  da  bi  dosegli  nebesa.
Dogajanje  okoli  prvega  novembra  nam  pomaga  tudi,  da  se
zavemo,  kako  je  naše  življenje  kratko,  krhko,  minljivo  …  To
spoznanje  nas ne sme plašiti, saj nismo ustvarjeni za smrt, ampak
za življenje. Življenje je zajeto v Boga Očeta, ki nas je ustvaril,  
v Sina, ki nas je odrešil in nam v nebesih pripravil prostor in v Sv.
Duha, ki nas oživlja in posvečuje.

Bog daj, da bi mi vsi dosegli nebeško veselje.
             p. Jože Poljanšek

HA, HA, HA …
SMEJMO SE
REDNO  -  »Gospod  Slokar,  vaše
srce bije zelo neredno. Ali pijete?«
»Da,  gospod  doktor,  ampak  zelo
redno!«

LED - Miška in slon bi se rada šla
drsat  na  zamrznjeno  jezero.  Ko
obstaneta  na  bregu,  reče  miška:
»Počakaj  tukaj,  grem  poskusit,  če
led drži!«

NAPAKA  -  »Ali  kadite?  Vpraša
zdravnik. »Ne.« »Ali pijete?« »Ne.«
»Ženske?«  »Ni  vredno  besede.«
»Torej  nimate  nobene  napake?«
»Pač: lažem.«
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Bogu hvala za ta čas in za 
slovesnost, ki je bila lepa in doživeta.
Namesto običajne pridige so
spregovorile sestre in povedale, kako
so se odločile, da pridejo v Radlje ,
kako so delovale, poučevale verouk v
okoliških župnijah  in potem še v
Radljah. Ob koncu maše je
spregovorila  s. Mojca Šimenc. 

Posebej so hvaležne faranom,
kjer so delovale in še delujejo, za
njihove molitve, darove, pogovore ...

NAŠI MINISTRANTI
 Na 27. nedeljo med letom (7. 10.) smo k ministrantom 
 sprejeli Katarino Potnik. Hodi v 2. razred osnovne šole.
 V šoli ima rada likovno in športno vzgojo ter
 matematiko. Doma se  rada igra z mačkom in kotalka.
 V zvezi s hrano obožuje hrenovke, tople sendviče, pico 
 in solato, zraven pa pije ledeni  čaj, jabolčni sok, in še 
 kaj. Igra sintisajzer in trenira gimnastiko. Katarina, zelo 

smo te veseli in naj te spremlja priprošnja tvoje zavetnice.
Devet ministrantov je iz petka (12. 10.) na soboto prespalo 
v  Domu sv. Mihaela. Koliko veselja
in razigranosti je bilo med nami, ko
smo se igrali, kuhali, molili in šli na
sprehod. Tukaj je tudi nekaj odmevov,
ki so jih povedali posamezni
ministranti. Najboljše mi je bilo: 
LUCIJA: »Ko smo se skupaj družili.«

JERNEJ: »Ko smo lahko dolgo bedeli.«  KATARINA: »Ko smo
se  zvečer  zelo  smejali.«  TINA:  »Ko smo šli  na  sprehod  in  se
zabavali.« DANIJEL: »Ko smo šli na sprehod.« MIHA: »Ko smo
se  igrali  z  vetalkami.«  GABER:  »Zvečer,  ko  smo  se  igrali.«
DENIS:  »Druženje.« DEJAN: »Najboljši je bil zajtrk (popečene
hrenovke s sirom).«
        

  Obiskala nas je s. Ljudmila Anžič HMP, ki je 
 14 let  delovala kot misijonarka v Kambodži. 
 Predstavila nam je trpljenje tamkajšnjih ljudi 
 v času državljanske vojne in čas miru, v katerem 
 so navzoči tudi misijonarji, ki pomagajo celiti 
 rane in oznanjati Kristusa. S. Ljudmila po  
 nekajletnem premoru odhaja na novo misijonsko 
 postojanko, v  Samoo, ki se nahaja na južnem 
 Tihem Oceanu. Bogu smo hvaležni za vas, 
 s. Ljudmila, za vaše pričevanje. Naj vas Božji  

         blagoslov spremlja tudi v novem poslanstvu.

BRALCI BOŽJE BESEDE PRI SV. IGNACIJU

Osem nas je bilo na »duhovni
osvežitvi« pri Sv. Ignaciju na Pohorju.
Bog  nas  je  Nagovarjal  skozi  psalm
139, skozi čudovito naravo v soncu
in skozi preprosto in lepo vzdušje med
nami. Tu je tudi nekaj naših vtisov:
p. Jože: »Čudovito sem narejen 
in čudovita so Božja dela«. Lucija:
»Tvoja roka položena na našo skupino, name …, povezanost …, 
hvaležna.«  Monika: »Mir, tišina in Božja ljubezen nad vsemi nami
v  objemu  pohorskih  gozdov.«  S.  Marta:  »Prihod  iz  megle  v  objem
Božjega  sonca.«  Sašo:  »Lepota  in  dobrota  si  sledita;  čeprav  smo
majhni,  smo  čudoviti  v  Božjih  očeh.«  Mirjana:  »Bog  nam  je  dal
življenje z namenom, da smo dar drugim.«  Sabina: »Bog me objema.
Danes me je  vzel v objem skupaj z bralci božje besede.«


