
Nedelja, 02. 09. 2018 
 

»DELO Z MLADIMI – DELO ZA PRIHODNOST« 
Mesec september je posvečen prvemu mariborskemu škofu, 
blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Veliko je govoril 
staršem o vzgoji. Zavedal se je, kako je pomembna družina. 
Takrat so bili otroci predvsem delavna sila na kmetijah. Niso 
hodili v šole. Ni bilo niti učbenikov. Zato je spisal zelo znan 
učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli. V knjigi je poudaril, da 
ima vzgoja zelo velik pomen v družini. Trudili naj bi se, da bi 
vzgojili zdrave, napredne in solidarne otroke, ki bodo zrasli v 
poštene odrasle.  
Vzgoja je odnos. Je odnos staršev do otrok, učiteljev do 
učencev, katehetov do veroučencev. Je proces, s katerim se 
srečujemo vsak dan, in pušča sledi tako pri otrocih kot tudi pri 
odraslih. V današnjem času se veliko govori o različnih načinih 
vzgoje, o različnih vzgojnih metodah. Vsi odrasli stremimo k 
temu, da bi bili karseda najboljši starši, učitelji, vzgojitelji.  
Anton Martin Slomšek je velik del svojega življenja namenil 
vzgoji. Vzgajati ni želel le otrok in mladine, ampak tudi odrasle 
moške in ženske. S svojimi nauki je želel ljudem približati 
modrost in preprosta navodila za življenje.  
V 19. stoletju je bil odnos med starši in otroki podoben kot 
danes, le da so takrat morali otroci veliko bolj pomagati 
staršem pri delu kot v današnjih časih. Zdi se, da se je starejše, 
še posebej starše, včasih bolj spoštovalo kot dandanes. Starši 
so imeli več avtoritete. Slomšek v priročniku zagovarja 
pravico staršev, da otroka okarajo. Vzgojitelji, kateheti, 
predvsem pa starši bi se lahko pogosteje obračali k njegovim 
naukom ter preproste življenjske modrosti posredovali 
otrokom in mladini. Slomšek pravi: »Česar se človek v 
mladosti navadi, vse svoje žive dni zna.«  

  
 don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA  

– Danes je 22. nedelja med letom – angelska nedelja. 
– Petek prvi v mesecu; posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Maša v domu 

oskrbovancev ob 16.00.  
– Sobota prva v mesecu; posvetili se bomo Srcu Marijinemu.  
– Prihodnja nedelja 23. med letom. 
– V soboto je molitveni dan za nove duhovniške in redovniške poklice na Ptujski 

Gori. Šli bomo z dekanijskim avtobusom s postaje Proletarske brigade, rondo 
ob 7.00; vračanje ob 13.00. Cena prevoza je 5. €. Čim prej se prijavite.  

– Prihodnjo soboto, 15. 9. Stična mladih. Prijave sprejema Janez Potočnik.  
– Urejena je prenovljena spletna stran za poslanstvo don Boskovega centra v 

Mariboru (za obe župniji in salezijanski mladinski center) pod naslovom: 
maribor.donbosko.si.  

– Prihodnja nedelja: Slavljenje za družine ob 16.00. 

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA 

– Med delavnikom maše pri don Bosku tudi zjutraj: ponedeljek, torek, sobota.  
– Ob četrtkih molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice ob 18.00. 
– Skupno uvodno srečanje za vse veroučence in starše bo v sredo 12. septembra 

ob 17.00. Starši boste dobili prijavnice za verouk. Zaradi varstva osebnih 
podatkov bo potrebno vse veroučence od 1. do 9. razreda prijaviti.  

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE 

– V petek bomo obiskali bolne in ostarele na domu.  
– Začetek verouka v nedeljo 16. septembra z mašo ob 9.00.  
– Umrla je Roza Grašič; šestdeset let je bila pevka pri župnijskem zboru. Vsem 

sorodnikom iskreno sožalje. Priporočamo jo v molitev. 

DRUGA OBVESTILA IN VABILA 

– Ob začetku šolskega leta bomo obhajali teden vzgoje pri mašah z nagovorom in 
prošnjami. 

– V stolnici v septembru večerne maše ob 19.00. 
– V petek večer molitve in glasbe v cerkvi Marijinega imena v Rušah ob 19.30.  
– Nova številka Družine je na razpolago.  
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 /// Maše lahko naročite po telefonu,e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, franc.brecko©sdb.si)    
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si  



RAZPORED SVETIH MAŠ  
  

SVETE  

MAŠE 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

- Radvanje 

 

02. –  09.september 2018 

NEDELJA, 

02. 08. 
22. nedelja med letom – 

angelska nedelja 

  8.00 

 

 

10.30 

 

   9.00 

za + Alojza Holerja, 5. obl.  

v zahvalo za srečen zakon – 50 let 

za + Oskarja in Amalijo Koren 

za + Marijo Potočnik 

ponedeljek 

03. 08. 

sv. Gregor Veliki 

  8.00 

 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Amalijo, Antona in Zdravka Cverlina 

za + Rozo Grašič, 7. dan 

v čast Sv. Duhu 

torek, 

04. 08. 
sv. Rozalija, spokornica 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za Božji blagoslov na poti 

za + Janeza Bedenk 

sreda,  

05. 08.  

sv. Mati Terezija, red. 

 

18.30 

  8.00 

 

v čast Sv. Duhu 

 

četrtek, 

06. 08.  
sv. Zaharija, prerok 

 

 

18.30 

  8.00 

 

za duhovne poklice  

za + Karolino in Nado Breg 

za blagoslov ob selitvi v nov dom 

petek, 

07. 08. 
sv. Regina, devica  

   

16.00 

18.30 

  8.00 

 

v čast Srcu Jezusovemu 

za + in žive v domu oskrbovancev 

za + Franca in Ivano Zalesnik 

sobota, 

08. 09. 

Marijino rojstvo – 

mali šmaren 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

za + Marijo Poštuvan 

v čast Srcu Marijinemu 

za ozdravitev druž. debla Jančar, Kraner 

NEDELJA, 

09. 09. 
23. nedelja med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + in žive farane ter dobrotnike  

za + Klaro Šauperl 

za + Lučko Pekovšek, obl. 

 
»Šolski učitelj ne sme misliti, da je svojo dolžnost dovršil, ako je svoje učence gladko 
brati in čedno pisati naučil; kaj pomaga glava prebrisana, srce pa hudobno in 
robato!« (bl. A. M. Slomšek) 
 
»Blagor sinu, komur je mati prvi, oče drugi moder in pošten šolnik, tretji učitelj, ki 
ni samo učitelj, marveč tudi skrben krščanski vzgojitelj.«  
bl. Anton Martin Slomšek 
 
 

IZJAVA O VZGOJI ob Tednu vzgoje 
 

Spoštovani starši, učitelji in učenci!  
 
Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam želim vse dobro. Morda boste v prvih 
dneh res nekoliko pogrešali počitniško sproščenost, a kmalu se boste lahko začeli veseliti 
uspehov, ki jih boste doživljali ob novih spoznanjih, novih prijateljstvih, predvsem pa ob 
vedno jasnejšem zavedanju, kako se z vsako novo nalogo, z vsako novo knjigo, širijo vaša 
obzorja, raste vaše znanje in se poglablja vaše razumevanje sebe in sveta okoli vas. 
Spodbujam vas, da se ne uči samo vaša glava, ampak da to, kar vam bo povedano, vedno 
presoja tudi srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno 
in kaj je krivično, kaj gradi in kaj podira. Zato vam priporočam, da se o vsem naučenem 
pogovarjate s svojimi starši, ki vas imajo radi in vam bodo prav zaradi tega pomagali rasti.  
 
Dragi učitelji! Čeprav so že stari latinci sestavili pregovor, da kogar bogovi sovražijo, ga 
naredijo za učitelja, je vendar vaš poklic eden najlepših na svetu in zahvaljujem se vam, da 
ste se zanj odločili in ga opravljate. Res je, da je danes veliko govorjenja o pomanjkljivostih, 
napakah in stranpoteh našega izobraževalnega sistema, vendar vi niste izobraževalni sistem. 
Vi bodite za učence, ki so vam zaupani, avtoriteta. Pa ne toliko avtoriteta v današnjem 
pomenu besede, kjer gre za veljavo, moč in vpliv. Prevečkrat se to lahko sprevrže v spopad 
za veljavo, moč in vpliv. Bolj bodite avtoriteta v etimološkem pomenu: tisti, ki uči, ki piše; 
torej tisti, ki svoje znanje in svoje poglede piše v duha učencev. Ali še bolje, bodite avtoriteta 
v smislu tistega, kar pomaga rasti.  
 
Dragi starši! Vaša razpetost se bo z novim šolskim letom še povečala. Nič več samo služba in 
dom, ampak še toliko drugih dejavnosti, s katerimi boste skušali svojim otrokom dati kar 
največ za življenje. Vem, da danes nekaj velja tisti, ki ima čim več dejavnosti. To hlastanje po 
količini se je preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in izobraževanje otrok. Čim več krožkov, čim 
več dejavnosti, da nam ne bo kdo očital, da nismo dovolj poskrbeli zanje. Drage mame, dragi 
očetje, otrokom ne morete nikoli dati nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Nikoli naj ne 
dobijo občutka, da so pomembne njihove dejavnosti ali njihovi uspehi ne pa oni sami. Naj 
vedno čutijo, da jih imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov. Tudi na 
govorilnih urah in roditeljskih sestankih naj bo to v ospredju: kako je z otrokom, kaj doživlja 
in kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel. Skrb za otroka in ne za njegove ocene naj 
bo središče sodelovanja med vami in učitelji.  
Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem želim, da bi se v novem šolskem letu predvsem 
veselili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili napredka. Vsem želim Božjega 
blagoslova in Marijinega varstva.  

 
nadškof msgr. Stanislav Zore 


