
          BIRMANSKO SREČANJE V MARIBORU 
           V soboto, 17. novembra se je v Mariboru v 

Zavodu     

            Antona Martina Slomška zbralo preko 1100 birmancev     

              mariborske nadškofije. Med temi je bilo tudi 32 naših 

         birmancev. Živahno, veselo in luštno je bilo, kot bi rekla  

     Darja Gajšek,  ki je povezovala program. Po sv. maši so šli 

     birmanci v različne delavnice, na koncu pa so prisluhnili še   

     pričevanju dveh alpinistov, zakoncev, Marije in Andreja    

                    Štremfelj. 

 

KRST: 
Ditka Gašper (18. 11.) 
BOG JO BLAGOSLOVI. 

POGREBI: 
Alojzija Topler (19. 11.) 

Kristina Sušek (21. 11.) 

Ema Keržič Vastl (23. 11.) 

Terezija Tomažič (28. 11.) 
BOG JIM  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  
2. december – NEDELJA KARITAS; nabirka je namenjena za ljudi v stiski 

5. december – MIKLAVŽEVANJE v naši cerkvi ob 18.00 

9. december – BIRMANCI se predstavijo župniji s sodelovanjem pri maši 
15. december – SPOVEDNI DAN od 9.00 – 18.00 

24. december – DRUŽINSKA POLNOČNICA ob 18.00; 

PREDPOLNOČNICA Sv. Trije Kralji ob 21.00; POLNOČNICA ob 24.00 

 

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

Mariborska cesta 9, Radlje ob Dravi; tel. 040 482 560 ali 02/888 05 73 
Naša spletna stran: www.zupnija-radlje.eu 

OZNANILA         
Župnija 

Sv. Mihael 

Radlje ob Dravi 
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 ADVENT – ŠTIRI SVEČE 

  

Štiri sveče so gorele počasi. V tišini je bilo slišati njihov pogovor. 

Prva sveča pravi: "Jaz sem MIR - ljudje me ne uspejo obvarovati, 

nobene potrebe ni, da bi gorela, mislim, da bom ugasnila." In ugasnila 

je takoj za tem. Druga sveča je rekla: "Jaz sem VERA - na žalost ima 

večina ljudi površno vero, ne zanimam jih, zato nima smisla, da gorim 

še naprej." Komaj je to izgovorila, je zavel lahen vetrc in jo ugasnil. 

Tretja sveča je žalostno spregovorila: "Jaz sem LJUBEZEN - brez 

moči sem, ljudje pogosto pozabljajo name." In v istem trenutku je 

ugasnila. Kmalu za tem je v sobo prišel otrok. "Kaj je to?" je vprašal. 

"Morale bi goreti do konca," je rekel in začel jokati. Potem se je 

oglasila četrta sveča: "Ne boj se, dokler gorim jaz, lahko prižgeva 

ostale sveče. Jaz sem UPANJE. 

     Lep in blagoslovljen advent vam želim in da bi se dobro pripravili 

na božične in novoletne praznike.         p. Jože Poljanšek, župnik 

HA, HA, HA … 

SMEJMO SE 

NAGRADA - »Zakaj je kapitan tako 

jezen?« vpraša mornar svojega 

kolega. »Na tomboli je zadel prvo 

nagrado: križarjenje okoli sveta!« 

 

PREDAVANJE – Policist zaustavi 

voznika, ki se ob štirih zjutraj vrača 

iz prednovoletne zabave. »Kam pa 

vi greste?« - »Na predavanje.« 

odgovori. - » A me zafrkavate, kdo 

pa ima predavanje ob štirih 

ponoči?!« - »Moja žena.« 

mailto:joze.poljansek@gmail.com


 

 

 
  

Z 
MI
NIS

TRANTI NA BLEDU IN BREZJAH 
 

 Bilo nas je 21: starši, otroci, babica, s. Marta 

    in p. Jože. Z minibusom in  kombijem smo   

     šli najprej na obisk k sestram salezijankam 

    na Bled. Bile so nas zelo vesele, še posebej  

  s. Milena. Potem smo se usedli v tri čolne in  

   veslali na otok. Kar tekmovali smo, kdo  bo 

     prej na otoku.  Otroci so uživali v veslanju 

    in škropljenju. Pa tudi kakšen trk čolnov je  

   bil. V cerkvi na otoku smo vlekli  zvon in si  

        kaj  zaželeli. Ob vrnitvi na celino smo si 

    privoščili slavno Blejsko “kremšnito”. Bila   

     je obilna in slastna. Pot nas je vodila še na 

Brezje, kjer smo se v molitvi priporočili Mariji pomagaj.   Okoli milostne 

podobe smo šli tudi po kolenih kot je običaj. Za konec pa smo si 

privoščili še pico ali kakšno drugo jed. Bogu hvala za lepo vreme, za 

vdušje in povezanost med nami. Hvala tudi staršem in ostalim, ki ste se 

udeležili tega čudovitega izleta in Bog vam povrni za vsak vaš dar. 

 

 
ŽUPNIJSKI KARITAS RADLJE OB DRAVI 

 

 Ljubimo lahko, če imamo v sebi Jezusovo srce.  

                                                                  (papež Frančišek)                                                                 

 Karitas je mednarodna organizacija za humanitarno pomoč 

Rimskokatoliške Cerkve. Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten 

odnos do vseh ljudi, še posebej do revnih, zatiranih, odrinjenih na rob 

in ljudi v stiski, ki mora prehajati v solidarno odgovornost in delovanje 

v smislu družbene pravičnosti. 

 Podpiramo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse. 

Prizadevamo si za uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega 

posameznika.  

 Pred 25 leti je KARITAS stopila tudi v našo župnijo. Sprva  

z negotovostjo in vprašanji, kako začeti in obenem z upanjem, da peščico 

zanesenjakov na tej poti spremlja Bog, čigar bistvo je ljubezen, dobrota in 

usmiljenje. 

 Tako danes praznujemo 25 let dela župnijske Karitas Radlje ob Dravi. 

Veseli smo, da smo kljub začetni zmedi, oviram, brez lastnih prostorov … 

uspeli z zdravo vizijo, ki vedno pelje k človeku, še posebej k tistemu, ki ga 

je življenje izrinilo na obrobje ali si sam ne more več pomagati. V vseh 

letih smo svojo osnovno nalogo, deliti hrano in oblačila, opravljali skrbno 

in temeljito. 

 Letošnji Teden Karitas od 25. 11. - 2. 12. 2018 bo potekal pod 

geslom »Modrost iz korenin modrosti«. Sodelavci Karitasa z zgledom 

nagovarjamo mlade, da nam sledijo in opazijo nemočnega človeka. Mladi 

imajo tako lepo priložnost črpati in rasti iz vrednot vseh prostovoljcev, 

sodelavcev Karitas. Sožitje modrosti iz izkušenj je spoštovati svojstvenost 

generacij, potrpeti z njenimi primanjkljaji in ceniti potenciale in moči. 

Današnji svet naglih sprememb od mladih zahteva nenehno učenje in 

prilagajanje ter iskanje novih rešitev kot tudi sposobnost empatije. Drug 

drugemu smo lahko v veliko pomoč, predvsem pa je potrebno zaupanje 

vase in v druge.  



 Iskreno vabimo nove sodelavce, da skupaj opravljamo karitativno delo 

kot poslanstvo in Božji dar.  


