
Nedelja, 24. 03. 2019 
»JAZ SEM, KI SEM!« 
S temi besedami se je Bog predstavil Mojzesu. 
»Dobro sem videl stisko svojega ljudstva … da, 
poznam njegove bolečine.« (2Mz 3,7) 
Bog torej ni nekje daleč. Je sredi med nami. Pozna 
naše stiske. Naše bolečine mu niso tuje. 
Na duhovnem zaključku tedna z družinami naših 
zakonskih skupin v Veržeju smo si med drugim 
ogledali film Koliba. Serijski morilec ugrabi najmlajšo 
hčerko. Vsa družina, še posebej oče, se krega z 
Bogom, zakaj se je to moralo zgoditi prav njim. V 
komi ga Bog vodi skozi vprašanja, dileme življenja. 
Odpira mu nedoumljive skrivnosti. Počasi dojema, 
da Bog ni daleč. Je oče vseh ljudi. Vstopa v življenje 
vsakega posameznika.  
Krasno je prikazan pokop hčerke. Tudi to dejanje 
mu pomaga k osvoboditvi. Po naši deželi je množica 
grobišč po vojni pobitih. Materam, očetom, 
domačim ni bilo dano, da bi se dostojno poslovili od 
njih. Tudi zato je toliko neke neodrešenosti v našem 
slovenskem narodu. S tem namenom bomo danes 
molili ob grobišču pobitih v Radvanju.  
Obhajamo teden družine. Ko je Bog poklical 
Mojzesa, je ta dejal: »Tukaj sem!«. To naj bo 
odgovor staršev, ko potrka novo življenje v njihovo 
družino. Molímo za naše očete, matere, da bi se 
zavedali svoje odgovornosti. Ob njih naj otroci 
doživljajo Božjo navzočnost ter usmiljeno Božjo 
ljubezen.   
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  

 
– Danes 3. postna nedelja. Spominski dan Marije Pomočnice; blagoslov na 
njeno priprošnjo. Mašo pri don Bosku in v Radvanju bomo oblikovali z 
veroučenci. Spomnili se bomo naših staršev ter jim izrekli zahvalo. Križev 
pot pri grobišču po vojni pobitih ob 15.00/petnajst minut prej zbiranje pri 
gostilni pri Kostanju/. 
– V ponedeljek praznik Gospodovega oznanjenja; zaključek tedna družine. 
Serra klub ob 19.00. 
– V petek križev pot pred mašo. Molitev vodi župnijski mešani pevski zbor. 
Postne duhovne vaje za mlade v Dominikovem domu na Pohorju od petka 
do nedelje.  
Radvanje: Ob petkih v postnem času maše zvečer; križev pot 17.30. 
– Prihodnja nedelja 4. postna. Križev pot od prve kapelice na Pekrsko 
gorco ob 15.00; še posebej vabljeni veroučenci in družine.  
 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
 
– Kaj je dom?: okrogla miza slovenske Karitas na Strosmayerjevi 15 v 
Mariboru v petek ob 17.00. Vabljeni. 
– Nova številka Družine in Ognjišča sta na razpolago. 
 

TEDEN MOLITVE 
 
V pogovoru z Bogom in Marijo iščimo rešitve v vsakdanjih problemih življenja. V 
molitvi smo lahko povezani z brati in sestrami z vsega sveta. 
OTORICI: Vsak dan sam ali skupaj z družino zmolite Oče naš, zdrava Marija za 
nekoga. 
MLADI: Ko se zbudiš, se zahvali Bogu za mirno noč in se razveseli novega dne.  
STARŠI: S sozakoncem vsak dan zmolita Sveti angel drug za drugega.  
STAREJŠI: Vsak dan v tednu nameni svojo molitev za enega svojih otrok ali drugih 
sorodnikov, še posebej za tiste, ki so morda v stiski.   
 
Lučko molitve vsak dan prižgimo,  
radi se z Bogom pogovorimo!    /www.karitas.si/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 
 
 

  
 

 
                 

/// MAŠE lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik, 031.358021, franc.brecko@sdb.si         
 Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si // tisk: Tiskarstvo Črnčec  
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Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

Radvanje 

 

24. - 31. marec 2019 

NEDELJA 

24. 03. 

3. postna nedelja 

  8.00 

 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za zdravje na duši in telesu ob 60-letnici 

zakona 

za + Petra Smiljana, Roziko Bračič ter 

družino Zimet 

ponedeljek 

25. 03. 
Gospodovo oznanjenje 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Matildo Hirci; za duše v vicah 

za + Terezijo Novak, 7. dan 

za duhovne poklice 

torek 

26. 03. 

Evgenija, mučenka 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Cecilijo Domanjko 

za + Sabino Črnčec 

za + Matildo Hirci 

sreda 

27. 03.  

Peregrin, redovnik 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Jožeta Goličnika 

za + Stanka in Marijo Ivanuša 

za + Gabrijelo in Nežo, obl.  

četrtek 

28. 03.  

Milada, devica 

   

18.30 

  8.00 

 

za + mamo Pavlo Vrblač 

za + Katico Koletnik 

petek 

29. 03. 

Bertold, redovnik 

   

18.30 

18.00 

 

za + Štefanijo Kores, 7. dan 

za + Antona in Marijo Linec 

sobota 

30. 03. 

Janez Klimak, opat 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

za + Janka in Štefko Petaci 

za zdravje 

za + Leona Štavbarja 

NEDELJA 

31. 03. 

4. postna nedelja  

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Antona in Kristino Majer 

za + Cecilijo Domanjko  

 

Posvojeno dekle MARTINA ČERIN 
 
Martina Čerin je bila posvojena v drugem letu starosti. Danes vodi trgovino z naravno 
kozmetiko, se ukvarja z umetnostjo in še vedno ima rada živali, kar je ohranila že iz otroštva 
… Svojo izkušnjo posvojenosti in hvaležnost za življenje želi podeliti z vsemi ljudmi. 
 
Martina, kako bi nam opisala svojo izkušnjo posvojitve? Kako se je odvijala tvoja pot? 
Moja biološka mama je bila še zelo mlada, ko me je rodila. Po podatkih, ki sta jih (sedanja) 
starša dobila od rejniške družine, naj bi imela 16 let. Ne glede na razmere, se je kljub vsemu 
odločila, da pridem na svet. Tako se je moja zgodba začela v rejniški družini. Tam sem 
preživela svoji prvi dve pomladi, saj je kar nekaj časa trajalo, da so se uredile vse 
formalnosti glede posvojitve. Iz časa rejništva se spomnim samo tistega dne - obiska mojih 

takrat še bodočih staršev. Po besedah moje mame, naj bi jima nabrala rožice, kar ji, ko to 
pripoveduje in se spominja, prikliče solze v oči še danes. Mami velikokrat obuja spomine na 
dan, ko sta me prvič videla. Imela naj bi dva čopka s pentljicami in bila luštna. Takoj sta 
začutila, da sem njun otrok. 
 
Kako si sama doživljala posvojitev kot otrok in kasneje v času odraščanja. Kako nanjo gledaš 
danes? 
Že od nekdaj sem bila dokaj živahen in nasmejan otrok. Zgodba o posvojitvi me spremlja že 
od začetka, ko še nisem niti razumela, kaj točno pomeni. Morda mi niti ni bilo potrebno, saj 
sem bila del ljubeče družine. To pa je bila tudi edina pomembna stvar in način življenja, ki 
mi je bil podarjen. Resnično sem globoko hvaležna za tako družino, življenje ... preprosto ne 
najdem besed, ki bi lahko opisale to, kar čutim. Neprecenljivo! Ko so mi govorili, da sem 
posvojena, mi to nikdar ni predstavljalo nič slabega ali da bi se kdaj počutila zaradi tega 
drugačno. No morda, a le bolj ljubljeno. 
Prišla pa je tudi puberteta. Ne vem, kaj točno se takrat dogaja v naših glavah in srcih, a vem 
le, da, ko sem se nekega dne z mamo pregovarjala in prerekala, sem preprosto zabrusila 
besede, ki jih nikdar ne bom pozabila »Kaj ti mar, itak, nisem vajina, nikogaršnja …, sama na 
svetu«. Teh besed si ne bom nikdar oprostila, saj jih nikoli nisem mislila! Predvsem pa si 
tega nista nikakor zaslužila slišati. Zelo mi je žal še danes, priznam … 
Danes mi ostaja hvaležnost. Samo globoka hvaležnost in ljubezen. Zavedam se, da nič 
nisem izgubila, veliko sem pridobila. Vse se je sestavilo. Vsak delček je našel svoje mesto in 
nastala je lepa slika življenja. Nič od tega ni bilo narobe. Vse je bilo prav. 
 
Kako gledaš danes na svojo biološko mamo in na njeno odločitev? Kaj čutiš do nje in kakšen 
je tvoj odnos do nje? 
Moj odnos do biološke matere je globoko spoštovanje. Spoštovanje v smislu, da je bila tako 
zavestna, močna, da ni naredila splava in je raje sprejela odločitev o posvojitvi.  Ne vem, kaj 
jo je gnalo, da me je kljub vsemu rodila, glede na to, da ni bilo vse rožnato. Pred seboj je 
imela težko odločitev, saj je bila premlada. Morda je bila prestrašena, sama in brez 
osnovnih sredstev za »normalno« življenje. Njena odločitev, da bom bolje odraščala drugje, 
imela možnost šolanja in spodobnega življenja, je bila morda zelo težka, a zame 
neprecenljiva. Moj odnos do nje je veliko in globoko spoštovanje ter zahvala, da sem lahko 
danes tukaj, kjer sem. Da me je enostavno ohranila pri življenju, me rodila in dala 
najboljšim ljudem. 
Mislim, da bi ji bilo morda lažje narediti splav. Lahko bi izbrala to pot, a je ni. Če bo kdaj tole 
brala, upam, da se bo našla notri, saj se ji resnično želim zahvaliti: Tebi in vsem materam 
tega sveta sporočam: Hvala, ker si mi dala življenje in dovolila, da ga živim. Hvala za 
odločitev! Kako lepo bi bilo, če bi imeli možnost odločitve tudi nerojeni otroci. Podarjeno 
življenje je najlepše darilo, družina pa velika sreča in blagoslov …                      
 
/več na: www.iskreni.net/ 


