
Nedelja, 27. 01. 2019 

»SVETOST JE TUDI ZATE« 
      Pri krstu smo bili poklicani po imenu. Nebeški Oče 
nas je po svojem Sinu Jezusu v Svetem Duhu sprejel za 
svojega otroka. Postali smo sinovi, hčere nebeškega 
Očeta. Takrat smo bili vsi poklicani k svetosti. Ta pa je v 
tem, da sledimo temu, kar je Bog položil v naše srce. Pri 
krstu smo prejeli poslanstvo, ki naj bi ga v življenju 
izpolnili. Krasno je to opisal sv. Frančišek Saleški v knjigi 
Filoteja: »Bog je ob stvarjenju sveta zapovedal rastli-
nam, naj vsaka rodi sad po svoji vrsti. Tako je zapovedal 
tudi kristjanom, živim rastlinam svoje Cerkve, naj 
prinašajo sad pobožnosti vsak po svoji zmožnosti in 
poklicu. Drugače mora biti pobožen izobraženec kakor 
delavec, drugače služabnik kakor knez, drugače vdova 
kakor dekle ali zakonska žena. Pa ne samo to. Pobožne 
vaje se morajo prilagoditi tudi močem, zaposlenosti in 
dolžnosti vsakega posameznika.« Vsak na svoj način  
sledi Gospodu. 
Don Bosko je svojim fantom govoril: »Rad bi vas videl 
srečne tukaj na zemlji in enkrat v nebesih«. Sedanji de-
seti don Boskov naslednik nam za letošnje leto podarja 
tole spodbudo: Svetost je tudi zate! Vabi nas, da v hva-
ležnosti za vse darove sledimo Gospodovim navdihom.  
      V teh dneh je svetovno srečanje mladih v Panami. 
Na srečanju je papež Frančišek mladim dal za vodilo 
besede Božje Matere: »Glej, Gospodova služabnica 
sem, zgodi se mi po tvoji volji.« Tudi mi po Mariji 
sledimo Gospodu in postali bomo sveti.  
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes je 3. nedelja med letom; nedelja Svetega pisma.  

Bosko: V naši župniji praznujemo - obhajamo don Boskovo nedeljo. Slovesno mašo ob 10.30 
bo daroval salezijanec Janez Suhoveršnik. Po maši nadaljevanje praznovanja: kratek 
program, čarodej za mlade, srečelov ter pogostitev za vse v Salezijanskem mladinskem 
centru. Hvala za dobitke ter pecivo za pogostitev. 
V stolnici bo popoldne ob treh srečanje za bralce Božje besede. Najprej bo krajša kateheza 
o branju Božje besede v bogoslužju, ki jo bosta vodila Milada Kalezić in dr. Maksimilijan 
Matjaž, nato pa bo sv. maša, ki jo bo daroval upk. nadškof dr. Marjan Turnšek. 

– Jutri v ponedeljek je srečanje članov Serra klub pri don Bosku ob 19.00.  
Radvanje: V sredo je celodnevno češčenje Najsvetejšega. Ob 9.00 bo maša; nato molitvena 
ura. Čez dan ste ves čas vabljeni k molitvi pred Jezusom, ki bo izpostavljen v kapeli. Ob 16.00 
molijo birmanci. Ob 16.30 drugi veroučenci. Ob 17.00 vabljeni člani župnijskega pastoralnega 
sveta. Zaključek češčenja z večerno mašo ob 18.00.   

– V četrtek je slovesni praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev. Vabljeni …  k DB.  
Bosko: Za našo župnijo je to dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega, vabljeni v čimvečjem 
številu, kadarkoli čez dan. Razpored češčenja: Po jutranji maši ob 9.00 Združenje Marije 
Pomočnice, ob 10.00 Serra klub; ob 11.00 duhovniki; ob 12.00 biblična skupina; ob 13.00 
sodelavci DBC; ob 14.00 molitvena skupina; ob 15.00 evangelizatorji ljubezni; ob 16.00 mlajši 
veroučenci; ob 16.30 birmanci; ob 17.00 ŽPS, Karitas in pevci. Ob 18.00 zaključek češčenja z 
litanijami Srca Jezusovega. Še zlasti vabljeni tudi k večerni sv. maši ob 18.30. 

– Petek je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele na  
domu. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.  

– V soboto je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Pri mašah bo blagoslov sveč. Vabljeni, da  
          daste dar za tekoči vosek za sveče v cerkvi … Na ta dan se še posebej spomnimo vseh, ki so 

svoje življenje darovali Gospodu – vseh redovnic in redovnikov. Letos  se bodo srečali v 
cerkvi pri sestrah na Strossmajerjevi: ob 15.00 molitev, nato maša z nadškofom msgr. 
Alojzijem Cviklom. Vabljeni k skupni molitvi in maši z redovnicami in redovniki ter 
nadškofom.  

– Prihodnja nedelja je 4. med letom, prva v mesecu februarju. Prejeli bomo blagoslov na 
          priprošnjo sv. Blaža, da nas obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. 
  Radvanje: Prihodnja nedelja nabirka za razsvetljavo.  
 
 

DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Romanje v Medjugorje: 2.–5. maj 2019. Duhovno vodstvo Srečko Golob. Prijavite se do 
konca meseca januarja 2019.  
– Nova številka Družine, Ognjišča ter revija Don Bosko so na razpolago. Zadaj lahko vzamete 
tudi Letno poročilo SMC za leto 2017–18 ter daste prispevek za njegovo delovanje. 
 

  
»Vsak mladi človek, tudi najbolj zanemarjen, je dostopen za dobroto. Prva stvar 
vzgojitelja, ki hoče doseči uspeh, je, da poišče tisto struno ki je občutljiva za 
dobroto.« (sv. Janez Bosko) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// 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 // tisk: Tiskarstvo Črnčec  



RAZPORED  SVETIH  MAŠ  

SVETE  

MAŠE 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

Radvanje 

 

27. januar – 3. februar 2019 

NEDELJA 

27. 01. 

3. nedelja  

med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Feliksa Jelena 

za ++ iz družin Šprajc, Turek, Bezjak 

ponedeljek 

28. 01. 

Tomaž Akvinski 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

po + namenu iz nabiralnika 

za duhovne poklice po namenu serranov 

torek 

29. 01. 

Boleslava, redovnica 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

v zahvalo Mariji Pomočnici 

za + Elizabeto Kovačič 

v čast sv. Antonu 

sreda 

30. 01.  

Bronislav Markiewicz 

 

 

18.30 

  9.00 

18.00 

 

za + Srečka Brega in vse Bregove 

v čast Srcu Jezusovemu 

za + Stanka Unuka, 7. dan 

četrtek 

31. 01.  

Janez Bosko 

   

  8.00 

18.30 

  8.00 

 

za duhovne poklice 

v čast sv. Janezu Bosku za blagoslov SMC-ja 

za blagoslov molitvene skupine 

petek 

01. 02. 

Brigita Irska, opatinja 

   

16.00 

18.30 

  8.00 

 

za + salezijance 

za + salezijance 

za + salezijance 

sobota 

02. 02. 

Jezusovo darovanje - 

svečnica 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

v čast Srcu Marijinemu  

za + Blaža Jakopiček in vse + iz družine 

NEDELJA 

03. 02. 

4. nedelja  

med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za ++ starše Horvat, Hernec in sorodnike 

za ++ starše Fridl 

 

DRUŽINA v vsak slovenski dom! 
 
3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z novimi 

vsebinami in sodobnejšo podobo. 

Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo 

omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam 

bomo poklonili priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Družino): 

kuharsko knjižico Praznične dobrote.  

Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v 

srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani.  

Berite dobre zgodbe, resnične novice! 

 
DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 2019 

»Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.« (Flp 3, 12) 
 
 

 
 

 
      Dan posvečenega življenja je dan, ko se srečamo vsi, ki si želimo čim bolj slediti 
Kristusu, gledati na življenje z njegovimi očmi, vsi, ki nas »je osvojil Kristus Jezus«. 
Redovnice in redovniki Mariborske nadškofije smo gotovo med temi, z nami pa tudi 
g. nadškof Alojzij Cvikl. 
   Skupaj z vsemi, ki želite dve uri preživeti z nami, se bomo dobili v  soboto, 2. 
februarja, pri šolskih sestrah na Strossmayerjevi 17 v Mariboru. Začeli bomo ob 15.00 
s polurno skupno molitvijo, nato pa nadaljevali s sv. mašo ob 15.30. Po maši sledi še 
druženje ob čaju in pecivu.  
  Vabljeni tudi mladi; pridite pogledat to 'čudo', ki se imenuje redovnica oz. redovnik. 
Pridite molit z nami in za nas 
 
Vaši: g. nadškof, redovnice in redovniki 


