SKUPNA OZNANILA
– Danes je 3. velikonočna nedelja.
– Danes začetek tedna molitve za duhovne poklice.
– Jutri starejša zakonska skupina ob 20.00.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– V četrtek mlajša zakonska skupina ob 17.30.
– V petek srednja zakonska skupina ob 17.30.
– Prihodnja nedelja 4. velikonočna. Slavje ob 20. letnici ustanovitve Salezijanskega
mladinskega centra pri don Bosku z mašo ob 10.30. Vabimo vse nekdanje animatorje,
prostovoljce, simpatizerje, da praznujete skupaj z nami. Po maši zakuska in druženje.
Priporočamo se za pecivo.
– Umrl je salezijanec Franc Zajtl, misijonar v Egiptu. Priporočamo ga v molitev.
– Priporočamo se za mašne namene.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V četrtek molitev za nove duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.00.
– Vabimo nove člane k otroškemu pevskemu zboru ob torkih ob 17.45.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Umrla je Danica Kunce. Domačim izrekamo iskreno sožalje in jo priporočamo v molitev.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Salezijanski mladinski center letos praznuje 20. let obstoja. Ob tej obletnici zbiramo
sredstva za nakup večnamenskega otroškega igrala za igrišče. Priporočamo se za vaš
velikodušni dar.
– POZOR! Romarji: Medžugorje - Črna gora; vsak naj sporoči s kom želi v sobi. V
Medžugorje bo morda 4 posteljna soba. Sporočite na feliks.sdb@gmail.com ali sms na
030/716 422. Še 4 osebi manjkata, avtobus zdaj ni poln.
– Nova številka Družine in revija Don Bosko je na razpolago.
Pred teboj sem, preblaga Devica, da si izprosim veliko milost spoznanja, kaj naj
storim. Nič drugega ne želim, kakor izpolnjevati popolnoma in ves čas svojega
življenja voljo tvojega Božjega Sina. Mati dobrega sveta, daj, da bom poslušal tvoj
glas, in tako pregnal vsak dvom iz svojih misli. Ker si mati mojega Zveličarja,
pričakujem od tebe, da boš tudi mati mojega zveličanja. Devica Marija, če mi ti ne
boš poslala žarka Božjega Sonca, katera luč me bo razsvetlila? Kdo me bo poučil,
če ne ti, ki si mati neustvarjene Modrosti?
Poslušaj torej moje prošnje! Ne dopusti, da bi zašel na kriva pota! V mojih dvomih
in omahovanjih me vodi po pravi poti v večno življenje: ti si moje edino upanje, ti
imaš polne roke zakladov kreposti in življenja, ti razdajaš sadove slave in svetosti.
(Molitev sv. Janeza Boska za izbiro poklica)

Nedelja, 15. 04. 2018
»VI STE PRIČE TEH REČI«
Jean-Marie Elie Setbon je živel v židovski družini. Držali so
se nekaterih verskih običajev, niso pa živeli iz vere. Jean je
bil kar težaven otrok. S kamni so s kolegi uničili šipe na neki
hiši. Domov ga je pripeljala policija. Da ne bi postal
kriminalec, so ga poslali v judovsko šolo.
Ko je šel enkrat mimo cerkve, ga je potegnilo, da je vstopil.
Doživel je čudovit mir. Ni mogel umakniti pogleda z Jezusa
na križu. Med obhajilom se je enostavno priključil v vrsto in
prejel Jezusa. Globoko doživetje ga je spremljalo, da je kar
pogosto prihajal k maši in obhajilu.
V judovstvu je zelo napredoval. Poslali so ga na študij v
Izrael. Poročil se je z zelo pravoverno judovsko študentko.
Zaradi obvezne vojaščine sta se preselila nazaj v Francijo.
Tukaj ga je spet potegnil Jezus. Prišel je celo do evangelijev.
Knjigo je slučajno našla žena. V šoku ji je ponudil razvezo.
Vendar žena ga je sprejela, če bo odstranil vsa krščanska
znamenja. Po vrsti so prihajali otroci. Ob rojstvu sedmega
otroka mu je najprej umrla mama, nato pa še žena.
Judovska skupnost mu je priskočila na pomoč, da je lahko
sam poskrbel za vse otroke.
Jezus pa ga ni pustil pri miru. Ob srečevanju s skupnostjo
redovnic je naredil katehumenat. 14. septembra 2008 je
prejel krst. Judovska skupnost ga je izobčila. V skrbi za
otroke mu je priskočila na pomoč Petronilla. Poročil se je z
njo. Rodila mu je osmega otroka, kar je tudi čudež, prvega
pri svojih 46 letih. Napisal je knjigo in pričuje, kaj je Jezus
naredil v njegovem življenju.
Vstali Jezus se je prikazal učencem in jim dejal: »Vi ste priče
teh reči« (Lk 24,48). Bodimo tudi mi vesele priče Vstalega.
don Boskovi salezijanci
/// Maše lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, frenk©salve.si).
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosco.si /// www.smcmaribor.si
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- Radvanje
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10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00

15. – 22. april 2018
za + Alojza Holerja
za + Janeza Bajca
za + in žive farane ter dobrotnike
v zahvalo
za + starše Konrada in Ljudmilo Žajdela
v zahvalo za Božje varstvo
za + Rudija in Ano Rinc

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
16.00
18.30
8.00

za + in žive v domu oskrbovancev
za + Dragotina in Kristino Vehovar
18.00

18.30
8.00
9.00
10.30

za + Jasno Hötzl in sorodnike
za + Ljubo Fras
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Petra in Bena Štuheca ter Nado Rauter
za zdravje in + moža Ratka Daljeviča

POSLUŠATI, RAZLOČEVATI, ŽIVETI GOSPODOV KLIC
/poslanica papeža Frančiška za 55. svetovni dan molitve za duhovne poklice/

Dragi bratje in sestre.
Prihodnjega oktobra bo potekalo 15. redno splošno zasedanje škofovske sinode, ki bo
posvečeno mladim in še posebno odnosu med mladimi, vero in poklicem. Ob tej
priložnosti bomo imeli možnost, da globlje razmislimo, kako je poklicanost k veselju, ki
nam ga namenja Bog, v središču našega življenja in kako je to »Božji načrt za može in žene
vseh časov« (Škofovska sinoda, XV. redno splošno zasedanje, Mladi, vera in razločevanje
poklicanosti, Uvod).
55. svetovni dan molitve za poklice nam ponovno in močno oznanja to veselo novico:
Nismo žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše
življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica!

Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog
vedno prihaja naproti in je Bog z nami; on včasih prihaja po zaprašenih cestah našega
življenja, sprejema naše silno domotožje po ljubezni in sreči ter nas kliče k veselju. V
raznolikosti in edinstvenosti vsakega poklica, osebnega in cerkvenega, je treba poslušati,
razločevati in živeti to Besedo, ki nas kliče od zgoraj; medtem ko stori rodovitne naše
talente, nas naredi tudi za orodje odrešenja v svetu in nas vodi k polnosti sreče.
Ti trije vidiki – poslušanje, razločevanje in življenje – so bili prav tako navzoči od začetka
Jezusovega poslanstva, ko je po dneh molitve in boja v puščavi obiskal svojo sinagogo v
Nazaretu in tam poslušal Besedo, razločeval vsebino poslanstva, ki mu ga je zaupal Oče, in
oznanjal, da je prišel, da ga uresniči »danes« (prim. Lk 4,16-21).

Poslušati
Gospodov klic – naj takoj povemo – ni tako jasen kot nekaj, kar moremo slišati, videti ali
otipati v našem vsakdanjem izkustvu. Bog prihaja tiho in diskretno, ne da bi nam jemal
našo svobodo. Tako se lahko zgodi, da njegov glas zadušijo mnoge skrbi in opravki, ki
zaposlujejo naše misli in naše srce.
Prav je torej, da se razpoložimo za globoko poslušanje njegove Besede in življenja, da smo
pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da se naučimo brati dogodke v luči vere
in ohranjamo odprtost za presenečenja Duha …

Razločevati
Jezus v Sinagogi v Nazaretu bere odlomek iz preroka Izaija, razločuje vsebino poslanstva,
za katero je bil poslan, in ga predstavi tistim, ki so pričakovali Mesija: »Duh Gospodov je
nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim
jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je
ljubo Gospodu« (Lk 4,18-19).
Na enak način lahko vsak od nas odkrije svoj lasten poklic samo z duhovnim
razločevanjem. To je proces, v katerem oseba, v dialogu z Gospodom in v poslušnosti
glasu Duha, pride do tega, da napravi temeljno izbiro, začenši z izbiro svojega življenjskega
stanu (Škofovska sinoda, XV. redno splošno zasedanje, Mladi, vera in duhovno
razločevanje II, 2) …

Živeti
… Gospod tudi danes kliče, naj hodimo za njim. Ni nam treba čakati, da bomo popolni, da
bi odgovorili s svojim velikodušnim »tukaj sem«, niti se ni treba bati svojih meja in svojih
grehov, temveč z odprtim srcem sprejeti Gospodov glas. Poslušati ta glas, razločevati svoje
osebno poslanstvo v Cerkvi in svetu ter ga končno živeti v »danes«, ki nam ga daje Bog.
Naj nas presveta Marija, dekle, ki je živelo na obrobju, ki je poslušalo, sprejelo in živelo
Božjo besedo, ki je postala človek, vedno varuje in spremlja na naši poti.
Papež Frančišek

