
Nedelja, 09. 12. 2018 
 

»PRIPRAVITE GOSPODOVO POT« 
 

Kirk Martin je bil vodja ene večjih heavymetalskih 
skupin v Michiganu. Za uspeh je bil pripravljen prodati 
lastno dušo. Satanu je rekel: »Če mi daš, kar hočem in 
me narediš za boga, če mi daš ženske, droge in slavo 
in če mi daš moč, da bom uničeval ljudi, ti bom služil 
do koncev časov.« Čez dva dni je že prejel pogodbo za 
snemanje. Kakšen dan pred podpisom se je v kavarni k 
njemu usedel starejši možakar in mu dejal: »Bog me je 
poslal, da bi ti povedal, da te ljubi. Želi, da veš, da on 
ni odgovoren za mladeniča, ki sta te zlorabila, ko si bil 
še otrok.« To je Kirka zadelo naravnost v srce. Kot 
deček je bil žrtev spolne zlorabe dveh starejših fantov. 
Nikomur še tega ni povedal. Res je Kirk za to obtoževal 
Boga. Moški mu je dejal: »Jezus te ljubi in čaka, da svoj 
obraz zopet obrneš proti domu.« Nato je na hitro vstal 
in odšel. Planil je za skrivnostnim tujcev, vendar za 
vogalom ga ni bilo več.  
Počasi se je Kirkovo življenje korenito spremenilo. 
Danes je srečno poročen: »Moja družina je največje 
pričevanje o božjem usmiljenju in milosti. Mislil sem, 
da ne bom nikoli deležen tako čudovitega blagoslova,« 
pravi. Skupaj z ženo in otroki potuje ter ljudem 
pričuje, kaj mu je storil Gospod. Nasilni haevy metal je 
zamenjal s slavilno glasbo. Izpoved je bila zapisana v 
reviji Božje okolje. 
Tudi nam lahko zakrament sprave, spovedi pomaga, 
da se bomo dobro pripravili na prihod Odrešenika.  
 

don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA  
– Danes je 2. adventna nedelja. Dekanijsko srečanje otroških ter mladinskih 
pevskih zborov pri don Bosku ob 15.00 in slavljenje družin s priložnostjo za spoved 
ob 16.00. Osrednji gost bo Franček Bertolini, župnik MB – Sv. Rešnje Telo. 
– V ponedeljek pri don Bosku Serra klub ob 19.00; starejša zakonska skupina ob 
19.30. 
– V sredo ogled filma Abraham, 2. del, v Majcnovi dvorani pri don Bosku ob 19.00. 
– V soboto dekanijska duhovna obnova za župnijske Karitas v Limbušu ob 9.00.   
– Prihodnja nedelja 3. adventna. Začetek božične devetdnevnice.  
– Prejšnjo nedeljo so se nam predstavili naši bodoči birmanci; priporočam jih v 
molitev, zato smo tudi povabljeni k duhovnemu botrstvu. Vzemite listek z imenom 
in zanj zmolite vsak dan kakšno molitev: Oče naš ali Zdrav Marija ali kakšno drugo. 
 
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA 
– V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00. 
– V četrtek pred mašo molitvena ura pred Najsvetejšim za nove duhovniške in 
redovniške poklice ter svetost poklicanih. 
– V sobota prva spoved za letošnje prvoobhajance ob 10.00.   

– Priložnost za spoved pri nedeljskih in vsak dan pri delavniških večernih mašah. 
 
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE 
– V soboto spokorno bogoslužje s priložnostjo za spoved pred prazniki ob 18.00.  
 

DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Mladi vabljeni na duhovno – božični izlet v  Zagreb v soboto 22. 12. Cena 20 €. 
Čimprej se prijavite Janezu Potočniku.  
– Nova številka Družine je na razpolago. Marijanski koledar 2.50 €,  Pratika 5.90€. 
 
 

"Zame je mož najpomembnejša oseba na svetu, s katerim moram 
najprej zgraditi lep odnos. Seveda, prva oseba, s katero želim zgraditi 
odnos, je Bog. Ampak če sem se odločila biti žena, to pomeni, da sem 
svetopisemsko gledano “pomočnica” možu. In to vlogo je treba vzeti 
zares. Predvsem s tem, da mu pomagam živeti tako, da bo prišel v 
nebesa. Tudi mož pomaga meni in Bog me ljubi po mojem možu. V 
praksi to pomeni, da nikoli ne greva skregana spat."        
(Meta Halas; Družina in Življenje) 

 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Maše lahko naročite po telefonu ali 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 

 

9. – 16. december 2018 

NEDELJA 

09. 12. 

2. adventna nedelja 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + in žive župljane ter dobrotnike 

za + vse Knechtlove 

za + Janka in Štefko Petaci 

v zahvala za 40 – letnico poroke 

ponedeljek 

10. 12. 

Loretska Mati Božja 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

za + Slavico Šalamun in sorodnike 

za + in žive Serra kluba 

 

torek 

11. 12. 

Damaz, papež 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

v čast MP v zahvalo in priprošnjo  

za + Tilčko Kosi 

 

sreda 

12. 12.  

Devica Marija iz 

Guadalupe  

 

18.30 

  8.00 

 

za + Marijo Rupnik in vse + Pridigarjeve 

v čast Sv. Duhu za blagoslov molitvene 

skupine 

 

četrtek 

13. 12.  

Lucija, mučenka 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Rozo Grašič 

 

petek 

14. 12. 

Janez od Križa 

   

18.30 

  8.00 

 

za + iz naše župnije 

 

sobota 

15. 12. 

Antonija in Krizina 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Karolino Ornik 

za + Ivana Krajnca 

NEDELJA 

16. 12. 

3. adventna nedelja 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

v zahvala in priprošnjo Mariji Pomočnici 

za + Jarni in Kovač 

za + in žive župljane ter dobrotnike 

/gregorijanske maše opravljamo za + Cirilo Blažič/   
 

MARIJA, BREZMADEŽNA 
 
Marija je Bogu po angelu odgovorila: »Zgodi se mi po tvoji volji.« Da bi bolj cenili njen “da”, 
nam bo v pomoč, če razmislimo, ob katerih priložnostih je rekla “ne”. 
 
1. Rekla je ne govoricam. 
Ni odhitela, da bi svetu oznanila svoje poslanstvo in vsem razodela, da pričakuje otroka. 
Pravzaprav tega ni povedala niti Jožefu … Niti zato ne, da bi zaščitila samo sebe. 
2. Rekla je ne nečimrnosti. 
Mlada dekleta so v njenem času sanjala o tem, da bi bile mati Odrešenika. Ko je bila Marija 

izbrana, ni spremenila svojega vedenja, ni se imela za boljšo od vseh drugih. Samo sebe je 
videla kot ponižno Božjo služabnico. 
3. Rekla je ne samoljubju. 
Ko je angel Gabriel odšel, ni sedla, da bi se malce razvajala in se spočila. Nasprotno, ko ji je 
angel povedal o Elizabeti, se je nemudoma odpravila na obisk. Celo takrat je mislila na 
druge. 
4. Rekla je ne vsakemu izgovoru ali pogoju, s katerim bi se lahko zoperstavila Božji volji. 
Ko je spoznala, da je izbrana za Božjo mater, ni zahtevala ničesar in ni iskala izgovorov. 
Svojo vlogo je preprosto sprejela. 
5. Rekla je ne posebnim privilegijem. 
Ko je izvedela za popis, bi lahko prosila Boga za pomoč angelov. In ga znova prosila, naj ji 
pomaga, ko je morala z družino bežati v Egipt. In spet, ko se je Jezus izgubil v templju. Toda 
nikoli ni pričakovala, da ji bo Bog na pomoč poslal angele ali ji naklonil kakšne posebne 
milosti. 
6. Rekla je ne razmišljanju “kaj pa če …”. 
Ko je morala roditi v razmerah, ki so se močno razlikovale od tega, kar bi si z Jožefom v 
resnici želela, ni zapravljala časa z razmišljanjem o tem, kaj bi se lahko zgodilo drugače. 
Prilagodila se je temu, kar je dopuščal Bog, in iz tega potegnila najboljše. 
7. Rekla je ne življenju v varnem mehurčku. 
Lahko bi se zaprla v svoj mali svet z Jožefom in svojim Božjim Sinom in uživala ugodje 
takšne družbe. Namesto tega je od vsega začetka svojega otroka razdajala drugim – 
pastirjem, modrim, pozneje pa vsemu svetu. 
8. Rekla je ne skušnjavi, da bi se uprla Božjim načrtom za svojega sina. 
Marija je sveti Tereziji zaupala, da je takrat, ko ji je Simeon rekel, kako ji bo meč prebodel 
srce, imela videnje pasijona. Videla je križ, ki je čakal na Jezusa. Že takrat bi lahko začela 
moledovati Boga, naj spremeni svoje načrte, toda namesto tega jih je sprejela. Božji načrt 
je tako sprejela, da je v Kani pospešila začetek Jezusovega javnega delovanja. 
9. Rekla je ne odporu, ki ga je zagotovo občutila, ko smo ji bili zaupani kot njeni otroci. 
Sin jo je s križa kot mater zaupal svojemu ljubljenemu učencu, s tem pa tudi vsem nam. 
Kako težko je moralo biti sprejeti to materinstvo – biti mati vseh nas, katerih grehi so 
povzročili smrt njenega ljubljenega Sina. Toda znova je rekla da, pa ne z oklevanjem ali 
vdanostjo v usodo. Juanu Diegu, ki se mu je prikazala kot Guadalupska Devica, je dejala, da 
ji je v čast biti njegova mati. 
10. Rekla je – in še vedno govori – ne slehernemu trenutku, ko nas ne bi ljubila in ne bi molila 
za nas. 
Marija ni kuhala zamere do učencev, ki so zapustili Jezusa na križu. Po Jezusovem 
vnebohodu se je posvetila molitvi z njimi in zanje. Lahko si predstavljamo, s kakšno radostjo 
jih je opazovala, ko so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so odšli v svet, da bi oznanjali, 
kakor jim je naročil njen Sin. Ko je bila vzeta v nebo, je nadaljevala vlogo naše matere. 
Skrbijo jo naše potrebe, naše težave. V večnosti nenehno moli za nas. Živi v nebeškem 
kraljestvu. Ves čas pa je pozorna do zemeljskega. In je še vedno, za vedno, naša najboljša 
mati. 


