
Nedelja, 31. 03. 2019 
USMILJENI OČE 
    

  Sv. Kamil de Lellis se je v mladosti predal užitkom 
življenja. Vse, kar je kot vojak zaslužil, je zapil ter 
zaigral pri igrah na srečo. Na koncu je zaigral celo 
svojo srajco. Ostal je kot berač na cesti. Kapucini so 
mu končno dali streho nad glavo. Usmerili so ga v 
bolnišnico k negi bolnikov. Tukaj je začel počasi 
sestavljati svoje življenje. V bolnikih mu je naproti 
prihajal Jezus. Spoprijateljil se je z drugimi strežniki. 
Z njimi je ustanovil novo redovno družbo. Njeni člani 
kamilijanci še danes delajo po bolnišnicah ter 
strežejo bolnikom na domovih.  
     Ena najlepših Jezusovih prilik je prilika o 
usmiljenem očetu. Ta ima dva sinova. Mlajši zahteva 
delež imetja, da gre na svoje. Oče ga pozna. Ve, da 
bo vse zapravil. Kljub temu mu da imetje. Sin odide. 
Z razuzdanim življenjem vse zapravi. Postane pastir 
svinj. Svinjam krade hrano, da preživi. Ko je povsem 
na dnu, se spomni na očeta.  
     Oče ga ves čas doma čaka. Že od daleč ga zagleda, 
ko se vrača. Ne posluša opravičil; vesel ga objame. 
Omogoči mu novo življenje.  
     Starejši sin pa brata ne sprejme. Ne razume 
očetovega ravnanja. Očita mu razkošno zabavo, ki jo 
je pripravil za izgubljenega.  
     Usmiljeni oče je podoba našega Nebeškega 
Očeta. Mi vsi smo Njegovi izgubljeni sinovi in hčere. 
Oče vsakega izmed nas čaka in ljubeče sprejema.    
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  

– Danes 4. postna nedelja. Križev pot od prve kapelice na Pekrsko gorco ob 
15.00; še posebej vabljeni veroučenci in družine. 
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00. 

Radvanje: v četrtek molitvena ura za nove duhovniške poklice po maši.  
– Petek je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu, molili za blagoslov 
mariborskega misijona. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu. Maša v domu 
oskrbovancev ob 16.00.   
 Bosko: Križev pot pred mašo. Molitev vodi biblična skupina.  

Radvanje: Ob petkih v postnem času maša zvečer; križev pot 17.30. 
– Sobota je prva v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Marijinemu.  
– Prihodnja nedelja 5. postna. Križev pot za člane župnijskih pastoralnih svetov 
v cerkvi Matere Usmiljenja – pri frančiškanih, ob 15.00.  
Radvanje: Umrl je Jože Kaše z Lackove 35. Pogreb na Pobrežju v sredo ob 12.15, 
nato maša v Radvanju. Domačim iskreno sožalje. Priporočamo ga v molitev. 
 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Postne duhovne vaje za mlade v Dominikovem domu na Pohorju od petka do 

nedelje.  
– Recital Krsta pri Savici (duhovnik Janko Krištof s Koroške) ob 170 letnici smrti 

Franceta Prešerna v dvorani cerkve na Pobrežju ob 19.00. Vabljeni.  
– Nova številka Družine je na razpolago. 
 
TEDEN ZAHVALE 
Napolnimo ta teden z uresničitvijo največje zapovedi:  
»Ljubi Boga z vsem srcem in bližnjega kakor samega sebe.«  
Uresničevanje te zapovedi bo najpopolnejše zahvaljevanje – Bogu in ljudem! 
OTROCI: Vsak dan se zvečer zahvališ za pet stvari, ki si jih tisti dan prejel. 
MLADI: Vsak dan se zahvali staršem za eno od stvari, ki niso samoumevne: 
pripravljen obrok, oprano perilo, žepnina, prevoz …  
STARŠI: Bodi hvaležen za vse, kar si lepega doživel v svojem življenju. Z zakoncem 
si vsak večer izmenjajta najlepši dogodek dneva.   
STAREJŠI: V vsakem dnevu najdi vsaj en dober dogodek in se zanj zahvali sebi ali 
človeku, s katerim si ga doživel.   
Lučko zahvale v tem tednu prižgimo,  
Bogu in bližnjim hvaležni bodimo.     /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  



RAZPORED  SVETIH  MAŠ  
 

SVETE  MAŠE 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

Radvanje 

 

31. marec – 7. april 2019 

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 

ponedeljek 

01. 04. 
Irena, mučenka 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za uspešno operacijo Magdalene 

za ++ starše Frumen in Fujs 

v čast Sv. Duhu 

torek 

02. 04. 

Frančišek Paolski, red. 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Katarino Horvat 

za + Ivana Črnčeca in starše 

v zahvalo Bogu in Mariji Pomočnici 

sreda 

03. 04.  

Sikst, papež, mučenec 

 

18.30 

  8.00 

 

v čast Sv. Duhu 

za ++ starše Viktorja in Matildo 

 

četrtek 

04. 04.  

Izidor, škof 

   

18.30 

  8.00 

 

za duhovniške in redovniške poklice 

za srečen porod 

petek 

05. 04. 

Vincencij, duhovnik 

   

16.00 

18.30 

18.00 

 

v čast Srcu Jezusovemu 

za ++ in žive v domu oskrbovancev 

za + Jožefa Horvata 

za + Leona Štavbarja 

sobota 

06. 04. 

Irenej, mučenec 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

v zahvalo in blagoslova Lucije 

v čast Srcu Marijinemu 

za Božji blagoslov in varstvo družine 

za + Martina in Marijo Krajnc 

NEDELJA 

07. 04. 

5. postna ned. - TIHA  

  8.00 

 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Rudija Osenjaka, Zorico Časar in 

obojne starše 

za strokovno delo zdravnikov  

 

EGOIZEM UNIČUJE ŽIVLJENJE 

"Sreča prihaja od znotraj, iz nas samih, iz življenja s smislom," je prepričan Mitja Bračič, 
ki namesto kariere v središče svojega življenja zdaj postavlja družino. 

Medicina in šport sta v poklicnem življenju Mitje Bračiča tesno prepletena. Gre za 
strokovnjaka za športno diagnostiko, trening in zdravljenje poškodb. Sodeloval je in 
sodeluje s številnimi slovenskimi in tujimi športniki najvišje ravni. Pri tem je zelo uspešen. 
Vendar je kariera zahtevala visoko ceno. 

Marljivost je prerasla v deloholizem. Zasvojen je bil tudi z družabnimi omrežji. A po 
šestih letih boja je zdaj drugače. “Končno živim življenje s smislom in sem srečen,” pravi 

mož in oče dveh otrok, ki je zdaj v središče življenja postavil družino. Kaj vse pa se je 
zgodilo vmes?  

Kako, kdaj in zakaj so se postavili temelji za izgorelost, ki ste jo v zelo intenzivni obliki 
doživeli trikrat? 

Izgorelost se nalaga dlje časa. Vzroki so v čustvih. Ljudje besedam, dogodkom in 
drugim ljudem določimo energijo, pozitivno ali negativno. Od nas samih je odvisno, 
koliko te negativne ali pozitivne energije bomo spustili blizu … 
 

Skozi kakšna očala v ste obdobju intenzivnega dela gledali na svet? 
Namesto pristnih medosebnih odnosov v družini, s prijatelji in znanci si ustvarite 

svoj intimni svet nenehnega boja. Vaša identiteta niste več vi kot človek, otrok, prijatelj, 
sin, sošolec. Vaša identiteta postane uspeh: v šoli z ocenami, tu so športni dosežki, ocene 
na faksu in položaji v službi. Na koncu postane vaša identiteta vaša kariera! 

Vaša čustva, odnosi, prosti čas in osredotočenost so usmerjeni samo v dosežke, zato 
vam je malo mar za odnose. Rezultat boste dosegli prek trupel, izgube družinskih članov, 
prijateljev, sodelavcev. Nenehen strah pred neuspehom vas utrudi tako, da na koncu ne 
morete niti vstati iz postelje. 
 

Kašen je postopek, da si v glavi človek napravi prostor za razmišljanje, da je manj več? 
V preteklosti sem bil deloholik in sem menil, da moram sprejeti vse projekte in vse 

delo prevzeti nase. Bil sem “kontrol frik”. Odkar sva dobila z ženo otroka, sem v službi le 
od 8. do 16. ure. Vsak dan peljem otroka v vrtec in ju grem tudi iskat. 

Popoldnevi so rezervirani za družino. Izjema so le projekti v tujini. Vendar nobenega 
projekta ne sprejmem, preden se z ženo ne dogovoriva. Ženi pravim, da je “super 
mamica”, saj v moji odsotnosti skrbi za dva otroka, ki potrebujeta pri teh letih veliko 
pozornosti. 

Hvaležen sem tudi za “super taščo”, ki nam pri tem veliko pomaga. V nasprotnem 
primeru projekti v tujini ne bi bili izvedljivi. Sprva me je bilo kar malo strah, ker so bili 
ljudje navajeni, da sem ves čas na voljo. A so se vsi navadili na moj delovni čas. Ugotovil 
sem, da sem veliko bolj učinkovit in osredotočen pri svojem delu, ki zdaj traja osem ur, 
kot prej v 12 ali celo 14 urah. 

 
Namesto osredotočanja le na svojo kariero zdaj v tem smislu pomagate tudi drugim. 
Služba ni več moja kariera, ampak poslanstvo. Pri delu z ljudmi rastem in uživam v 

odnosih. Na kliniki sem mentor desetim mladim nekdanjim športnikom, ki so končali 
študij kineziologije ali fizioterapije. Njim želim utirati pot in deliti z njimi izkušnje.   

Družina je dobrina. Gradim pristen odnos z otrokoma in ženo. Končno živim življenje 
s smislom in sem srečen.                             

  /več na: www.si.aleteia.org/ 

http://www.drmitjabracic.com/

