
Nedelja, 09. 09. 2018 
 

»KOČNO SPET ŠOLA!« 
Ta vzklik sem slišal s strani starše, pa tudi od otrok. Starši ste 
veseli, da bodo otroci bolj zaposleni in ne bodo potrebovali 
vašo nenehno skrb. Otroci pa so veseli družbe sovrstnikov.  
Kot šolski nadzornik je A. M. Slomšek zapisal o pomenu šole: 
»Šolski učitelj ne sme misliti, da je svojo dolžnost opravil, ako je 
svoje učence gladko brati in čedno pisati naučil; kaj pomaga 
glava prebrisana, srce pa hudobno in osorno. Ne obtožuje li 
naših šol žalostna vsakdanja izkušnja, da več ko je šol, več je 
hudobnežev, ljudi brez vere in brez Boga, brez prave ljubezni in 
brez vsake vesti! Je li so šole tega krive? Ne daj Bog! Krivo je 
slabo, neumno učenje otrok. Ako otroci v šoli sedijo s telesom, z 
duhom pa so doma, na duši in na telesu obubožajo. /…/ Take 
šole so morilke živega duha mladini. /…/ Učiteljski stan je sicer 
težaven in naporen stan; kdor ga prav spozna, njegovo ceno 
visoko spoštuje. Moder in priden šolnik človeškemu rodu veliko 
več koristi kakor najslavnejši vojskovodja. /…/ Učitelj, ki v tihem, 
neznanem kraju dobro sadi in zaliva, skrbi za boljše ljudi in boljše 
čase. Naj ga ravno svet ne spozna in veči del slabo plačuje, v 
bukvah večnega življenja se sveti njegovo ime in med svetniki bo 
njegovo plačilo. Pa tudi vsem slabim in zanikrnim šolskim 
učiteljem gorje, po katerih se svet pohujšuje! Bolje bi bilo celino 
kopati in pa drva sekati, kakor najžlahtnejše blago, drago deco, 
slabo učiti in pa divjake rediti. V najgloblje peklensko brezno 
pridejo slabi starši, vrh slabih staršev pa zanikrni učeniki. Bog 
nam pomagaj!« (Kratko vodilo, Drobtinice 1861) Marsikaj od teh 
besed velja tudi za naše čase.  
Ko se je Slomšek poslavljal kot župnik iz Vuzenice, je dejal: 
»Name pozabite, ne pozabite pa mojih naukov!« Tudi mi 
sledimo naukom našega blaženega škofa Slomška. 
 

 don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA  
– Danes je 23. nedelja med letom. Slavljenje družin s pričevanjem Zsolta in Željke Varga pri 
don Bosku v Majcnovi dvorani ob 16.00. 
– V sredo vabljeni mladi oz. animatorji na srečanje z novim voditeljem SMC-ja za dogovor za 
Stično ter termin srečevanj ob 19.00.  
– V petek srednja zakonska skupina pri don Bosku ob 17.30.  
– V soboto Stična mladih. Naslov vseslovenskega srečanja: NE BOJ SE! Organiziran je 
dekanijski avtobus. Prijave sprejema Janez Potočnik.  
– Prihodnja nedelja 24. med letom, katehetska nedelja. 
– V četrtek je naš rojak bogoslovec Filip Veber obnovil začasne zaobljube v salezijanski družbi. 
Z novim  šolskim letom je začel dvoletno vzgojno prakso in sicer kot vzgojitelj v dijaškem 
domu Janeza Boska v Želimljem.  
– Urejena je prenovljena spletna stran za poslanstvo don Boskovega centra v Mariboru (za 
obe župniji in salezijanski mladinski center) pod naslovom: maribor.donbosko.si.  

 
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA 
– V torek seja župnijskega pastoralnega sveta ob 19.00.  
– V sredo skupno uvodno srečanje za vse veroučence in starše ob 17.00. Starši boste dobili 
prijavnice za verouk. Zaradi varstva osebnih podatkov bo potrebno vse veroučence od 1. do 
9. razreda na novo prijaviti.  
– Ob četrtkih molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice ob 18.00. 
– V soboto pri don Bosku maša ob 8.00 za + Milana Ritoša. 
– Prihodnja nedelja katehetska: vabljeni otroci, da prinesejo šolske torbe, ki jih bomo 
blagoslovili. Po maši tudi blagoslov novega igrala. Uradni sprejem našega novega voditelja 
salezijanskega mladinskega centra Janeza Potočnika.  
– Oklici: poročiti se želita Mateja Vrbnjak z Borove vasi 4 in Sergej Rus, Ob Studenčnici 7. 
Čestitamo jima ter ju priporočamo v molitev.  

 
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE 
– Začetek verouka prihodnjo nedeljo z blagoslovitvijo šolskih torb pri maši ob 9.00. Starši 
boste dobili prijavnice za verouk. Zaradi varstva osebnih podatkov bo potrebno vse 
veroučence od 1. do 9. razreda na novo prijaviti.   

 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Nova številka Družine je na razpolago.  

 
»Ko se otrok potrudi in natančno pomije posodo, ga objemite, zavrtite in potrdite, da 
je dobro opral posodo. Ne hvalite ga, spodbujajte ga. Opazite, potrdite dobro 
opravljeno delo.«  
(Marko Juhant, spec. pedagog)  
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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 

 

09. –  16. september 2018 

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. 

ponedeljek 

10. 09. 

sv. Leposlava, 

cesarica 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Jožeta in Cvetko Grašič 

za + Milana Jančarja 

torek, 

11. 09. 
sv. Prot, mučenec 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

po namenu 

za + Milana Jančarja 

sreda,  

12. 09.  

Marijino ime 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Jakoba Rozmana in starše 

za + Milana Jančarja 

četrtek, 

13. 09.  
sv. Janez Zlatousti, škof 

 

18.30 

  8.00 

 

 

za + Milana Jančarja 

petek, 

14. 09. 
Povišanje sv. Križa  

   

18.30 

  8.00 

 

 

za + Milana Jančarja 

za + Marijo Udovič, 30. dan 

sobota, 

15. 09. 

Žalostna Mati  Božja 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

 

za + Milana Jančarja 

NEDELJA, 

16. 09. 
24. nedelja med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

v ćast MB za uspešen zdravniški poseg 

za + Petra Štuhca, 2. obl. 

za + in žive farane ter dobrotnike  

 
»Kaj lahko narediš za mir na svetu? Pojdi domov iz ljubi svojo družino«  
(sv. Mati Terezija) 
 

STIČNA MLADIH/iz poslanice/ 
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu!« (Lk 1.30) 
 
Bog sreča Marijo. Ni mit, je resnični dogodek, ki pa zaradi navzočnosti Boga ostaja skrivnost. Evangelist 
Luka opiše okoliščine tega srečanja: čas – šesti mesec, kraj – Nazaret, osebe – zaročena devica Marija 
in Jožef. Vse zelo običajno, vsakdanje. V ta navaden kraj, ki ga niso preveč cenili (prim. Jn 1,46), ob 
običajnem času »vdre« nepredvidljiv dogodek, ki je tako nov in poseben, da prinese novost za celotno 
zgodovino: presenečenje, nepričakovani dar, Božji vstop. Gre za osrednji dogodek zgodovine: osebno 
srečanje Boga s človekom. Kolikokrat smo slišali zgodbo Marijinega srečanja z angelom? Nam je povsem 

domača in nas ne preseneča več? Četudi je tako, nas vseeno izziva, da se znova poglobimo vanjo. Saj 
se to, kar se je enkrat za vselej zgodilo dekletu po imenu Marija, vedno znova dogaja tistemu, ki se pusti 
objeti (zgrabiti!) Njemu, ki je nepričakovano vstopil v zgodovino in v njej za vedno ostaja. Bog tako ni 
več neskončno daleč, je »On, ki je z Marijo,« »On, ki je z nami.« Bog obnovi načrt, ki ga je imel, ko je 
ustvaril človeka, moškega in žensko, po svoji podobi, svobodnega in obdarovanega. Bog se utelesi 
(postane meso), da bi človeško meso (telo) odsevalo Božjo slavo (sv. Irenej Lyonski). Bog želi, da bi se 
Sin rodil. Izbere ženo, milosti polno, ki je vnaprej obvarovana izvirnega greha. Ona scela odgovori 
Božjemu klicu. Z rojstvom Jezusa pa je milosti deležen ves svet … 
 
Milost preseneča, prestraši. Marija »se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to.« (Lk 1,29) 
V Svetem pismu najdemo številne zgodbe ljudi, ki so se prestrašili Božje milosti in je niso bili sposobni 
takoj sprejeti. Mojzesa je bilo strah sprejeti vlogo voditelja naroda. Bogu se je upiral in dolgo je trajalo, 
dokler ni vendarle privolil (2 Mz 3). Podobno se izgovarja prerok Jeremija (Jer 1,4-10), beži Jona (Jon 
1). Bog pa je potrpežljivo čakal in preoblikoval srca teh, ki jih je poklical, da so z zaupanjem sprejeli 
Božje povabilo. Da so umrli svojim lastnim načrtom in napačnim predstavam o tem, da bo hoja po 
Gospodovih poteh pretežka. Da so zaslišali glas: »Ne boj se in ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj 
Gospod, tvoj Bog!« (Joz 1,9). Česa nas je torej danes strah? Najbrž ravno tega, česar je bilo strah 
Mojzesa, preroka Jona in drugih. Strah nas je, da bi izgubili svoje lastno življenje; strah nas je spremeniti 
življenjske načrte, svoje sanje. Strah nas je, da bi nas ljudje zaradi zaupanja in izročitve Bogu zaničevali, 
da bi nas kot kristjane zasmehovali. Mislimo, da bomo s sprejetjem njegove milosti in njegovega načrta 
vse izgubili. Temu našemu strahu naproti prihaja Božji klic »Ne boj se!« (Lk 1,30). Ne bojmo se sprejeti 
milosti, ljubezni in sreče, ki nam je dana. Marijin zgled zaupanja in odprtosti Bogu ter njena drža sta 
nam lahko v pomoč. Marijin strah je strah Gospodov – ponižna drža pred veličastvom Boga. Dar strahu 
Božjega (sedmi od darov Svetega Duha) nas spomni, kako smo majhni pred Bogom in kako velika je 
moč njegove ljubezni, zato se izročimo v Njegove očetovske roke s ponižnostjo, spoštovanjem in 
zaupanjem. Strah in vznemirjenje Marije ne ovirata, da ne bi sprejela vse milosti, ki ji je naklonjena. 
Tako lahko v vsej svobodi takoj sprejeme Besedo in dovoli, da v njej zaživi Odrešenik sveta. Marija 
najprej sliši glas: »Veseli se, obdarjena z milostjo.« (Lk 1,28) In temu povabilu sledi: »Ne boj se!« To je 
bistvo Božjega povabila: podarja nam neizmerno veselje, polnost življenja, ki v zaupanju v Boga odžene 
vsak strah. Mnogo več, kot si mi lahko sploh predstavljamo. Božje navzočnosti v nas dostikrat ne vidimo 
in ne občutimo, kot bi želeli. Milosti ne moremo vedno videti ali je prijeti v roke in pokazati ljudem. 
Potem ko je angel zapustil Marijo in se ji ni več prikazoval, je morala tudi ona živeti iz moči tega srečanja. 
Božjo besedo je ohranila v svojem srcu in jo premišljevala. »Veseli se« je ostal v njej in ga je živela ter 
razdajala drugim (npr. sorodnici Elizabeti). Pot življenja je nadaljevala v popolnem zaupanju in 
premišljevanju tega, kar ji je obljubil Bog. V njej je ostajalo veselje, da je Bog v njej … 
 
Taka združitev z Bogom nas spreminja. Bog je v nas in mi v Bogu. Evharistija, Ljubezen nas ne zapira 
vase, ampak nas danes pošilja in kliče k sočloveku. Kakor nas Jezus ljubi in daje svoje življenje za nas, 
tako lahko tudi mi z milostjo, ki smo jo prejeli pri svetem obhajilu, živimo za druge. Tako milost, ki smo 
je deležni, obrodi svoj sad. Božja ljubezen začne delovati med nami. V nas ljudje prepoznajo Njega in 
mi v svojih bližnjih srečamo Boga. 
 
Frančišek Saleški je zapisal: »Moja preteklost me ne skrbi več. Pripada namreč Božjemu usmiljenju. 
Moja prihodnost mi še ne dela skrbi. Ta pripada Božji previdnost. Kar me skrbi in kar me izziva, je 
sedanjost. Ta pripada Božji milosti in predanosti mojega srca, moje dobre volje.« V življenju z Bogom 
namreč dvomi padejo, »ljubezen premaga strah« in v nas zaživi angelov »veseli se«. 


