
Nedelja, 14. 04. 2019 
»BLAGOSLOVLJEN KRALJ, KI PRIHAJA!« 
      Jezusa so slovesno sprejeli, ko je prihajal v 
Jeruzalem. Pred njim so pogrinjali plašče in mahali z 
oljčnimi in palmovimi vejami. Pozdravljali so ga kot 
kralja: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem 
imenu! V nebesih mir in slava na višavah!« Ti vzkliki 
so napovedi prihoda Mesija, ki so ga napovedovali 
preroki v stari zavezi. Vodilni judje, farizeji, so se nad 
tem zgražali. Zahtevali so, naj jih Jezus utiša. Jezus pa 
je dejal: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni 
vpili.« Jezus se pokaže kot pravi Mesija, ki ga pošilja 
nebeški Oče.  
      V tistem času so kralji prijezdili na konjih. Prišli so 
z bojnimi vozovi, da so osvojili deželo. Jezus pa je 
jezdil osla. S tem je pokazal, da ni kralj, ki vse pred 
seboj uniči in naredi ljudi za sužnje. Jezus je kralj 
miru. Prinaša svobodo ljudstvu.  
      Nekaj dni pozneje je isto ljudstvo vzklikalo: 
»Križaj, križaj ga!« Voditelji so ljudi nahujskali proti 
Jezusu. In zahtevali so najbolj kruto smrt, smrt na 
križu. Na veliki četrtek pri zadnji večerji je Jezus 
razlomil kruh, ga dal svojim učencem in rekel: »To je 
moje telo!« Ob vinu je dejal: »To je moja kri … To 
delajte v moj spomin.« Naslednji dan, na veliki petek 
je na križu dal življenje za nas. Položili so ga v grob. 
Tretji dan pa je vstal. Pri vsaki maši se obnavlja ta 
Jezusova daritev. Jezus se daruje za nas, postaja naša 
hrana. Z odprtim srcem ga sprejmimo. 
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  

– Danes je 6. postna, cvetna nedelja. Blagoslov presmecev, butaric in zelenja pri vseh 
mašah. Dar od oljčnih vejic za cerkev. Slavljenje za družine – z molitvijo križevega pota v 
cerkvi in s priložnostjo za spoved, ob 16.00.  

Don Bosko: spokorno romanje na Ptujsko goro; križev pot in priložnost za 
spoved. Odhod avtobusa ob 14.00.  

– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.  
– V sredo krizmena maša v stolnici ob 10.00. Nadškof bo blagoslovil sv. olja. 
– VELIKI ČETRTEK: spomin zadnje večerje. Sprejem letošnjih prvoobhajancev.  

Don Bosko: maša z obredom umivanja nog ob 19.00.  
Od četrtka do sobote: uro pred obredi in med obredi priložnost za sv. spoved. 
Radvanje: obredi ob 18.00.  
Od četrtka do sobote: pol ure pred obredi priložnost za sv. spoved. 

– VELIKI PETEK: spomin Jezusove smrti na križu: križev pot ob 15.00. Začetek 
devetdnevnice k nedelji Božjega usmiljenja.  
 Don Bosko: obredi velikega petka: pasijon in češčenje križa, ob 19.00. 
 Radvanje: obredi velikega petka: pasijon in češčenje križa ob 18.00. 
– VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Ves dan možnost molitve pred Najsvetejšim oz. 
ob Jezusu v Božjem grobu. Zvečer obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje Božje 
besede o zgodovini odrešenja, obnovitev krstnih obljub in sv. maša. 

Don Bosko: hvalnice ob 8.00, nato molitve: vabljene molitvene skupine in 
posamezniki; ob 10.00 mlajši veroučenci; ob 10.30 birmanci, ob 11.00 
evangelizatorji ljubezni. Blagoslov jedil ob: 12h; 13h; 14h; 15h in 16h.  
Velikonočna vigilija bo ob 20.00.  

 Radvanje: Blagoslov jedil: 14h; 15h; 16h, 17h. Velikonočna vigilija - ob 19.00.   
– VELIKA NOČ: slovesni praznik Jezusovega vstajenja.  

Don Bosko: Vstalega bomo počastili s procesijo ob 7.00, nato slovesna sv. 
maša, druga sv. maša ob 10.30. 
Radvanje: Vstalega bomo počastili s procesijo ob 8.00, nato slovesna sv. maša; 
druga ob 10.30. 

– Vabim vas, da v teh dneh pristopite k zakramentu sv. spovedi.  
 

– Ob blagoslovu jedil boste prejeli programske knjižice za misijon, ki bo letos jeseni v 
Mariboru. Tako boste lahko načrtovali udeležbo pri programih. O programih v domači 
župniji boste še obveščeni. Vabim vas, da tudi v družinah molite molitev za blagoslov 
misijona ob misijonski svečki, ki jo boste lahko kupili že na velikonočno vigilijo.  
 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Nova številka Družine ter Don Bosko sta na razpolago.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                 

/// 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 

14. –  21. april 2019 

NEDELJA, 

14. 04. 

6. postna, cvetna  

   8.00 

 

 10.30 

 

  9.00 

 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Janeza Bajca 

po namenu 

ponedeljek, 

15. 04. 

Helena, kneginja 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za zdravje 

za + Gustava in Marjano Rakuša 

torek, 

16. 04. 

Bernardka Lurška, dev. 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Ignaca Horvata 

za + Sabino Črnčec 

 

sreda,  

17. 04.  

Robert, opat 

 

18.30 

  8.00 za zdravje 

za srečen porod 

 

četrtek, 

18. 04.  

Veliki četrtek 

 

19.00 

18.00 za + Tilčko Kosi 

za + Janka in Štefko Petaci 

v zahvalo 

petek, 

19. 04. 

Veliki petek  

15.00 

 

19.00 

15.00 

18.00 

 

križev pot 

obredi trpljenja  

obredi trpljenja  

sobota, 

20. 04. 

Velika sobota 

  8.00 

 

20.00 

 

19.00 

 

hvalnice 

za + Franca Soršaka in starše 

 

NEDELJA, 

21. 04. 

VELIKA NOČ  

  7.00 

 

 

10.30 

 

   8.00 

10.30 

 

za + in žive farane ter dobrotnike  

za + Jasno Hötzl in sorodnike 

po namenu  

v zahvalo za zdravje moža in hčera ter  

za Božji blagoslov v družini 
 

Blagoslov jedil - sobota, 20.4.:  

Sv. Janez Bosko:  12h; 13h; 14h; 15h; 16h. 

Radvanje - Sv. Frančišek: 14h; 15h; 16h; 17h.  
 

TEDEN TIŠINE 
Vsi časopisi in revije se trudijo, da dajo na naslovnice čim bolj alarmantne in 

izzivajoče naslove z namenom, da bodo bralci radi kupili svoj izvod in tako bo izdajatelj imel 
večji dobiček. Novinarji tudi prejmejo več točk, če je naslov in potem še vsebina udarne teme 
res zanimiva. Ni toliko pomembno, ali gre za popolno resnico, ali pa samo predstavo 
spretnega novinarja – po tistem geslu: »Če ni res, je pa dobro izmišljeno!« 

In danes mora biti človek glasen – drugače ne obstaja, ga preprosto ni. Žal so najbolj 
glasni tisti, ki sploh ne vedo, kaj bi radi. Zato pa ne prenesejo tišine, ker je potem takoj vse 
prazno – ker je prazno njihovo srce. Prav srce je treba napolniti s pravo modrostjo, s 
pogumom, z ljubeznijo – to pa je mogoče le v tišini. Jezus je, kot vemo iz evangelija, pred 
velikimi dogodki šel na samoten kraj, da je srce napolnil z voljo nebeškega Očeta – in to je 
bilo odrešilno zanj in za nas. Šel je celo v puščavo, da je v tišini, ki mu jo je satan seveda hotel 
zmotiti, razčistil prav z njim in ga potem tudi v tišini Kalvarije premagal.  
 Če bomo umaknili hrup od svojih ušes, bo srce zaslišalo Božji glas. Začutili bomo to, 
kar je doživel prerok Jeremija: »Gospod je z menoj kot silen junak«. In hrup sveta nas ne bo 
vrgel s tira, pot bomo lahko nadaljevali v vsakdanji daritvi – z veseljem in pogumom. Cvetna 
nedelja ne bo samo v vzklikanju »hozana, blagoslovljen, ki prihaja« in v lepih presmecih, 
ampak v podarjanju veselja vsem okrog nas in v cvetju vsakdanjih razdajanj v pripravi na veliki 
petek, ki bo našel svoj sad v velikonočnem jutru.  

Po zgledu Jezusa se umaknimo v tišino: »Utihnejo naj besede, spregovorijo naj dela« 
(sv. Vincencij). 

OTROCI: ta teden se odpoveš televiziji in računalniškim igricam. 
MLADI: brez dolgega »šetanja« in drugih aktivnosti na telefonu in brez objav. Udeležba pri 

obredih velikega tedna. 
ODRASLI: brez prižganega radia na poti v službo, v tišini moli rožni venec … 
STAREJŠI: dopoldne brez radia, v tišini rožni venec o Jezusovem trpljenju. Lučka tišine naj nas 
umiri, daritev z Gospodom pa sadove rodi. /www.karitas.si/  
 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
 
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. 
Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in 
vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa.  
 
VELIKI ČETRETEK:  praznik evharistije in praznik duhovništva. Na ta dan se spominjamo, kako 
je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli ter jim umil noge.  
VELIKI PETEK: spominjamo se Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Beremo pasion iz 
Janezovega evangelija, počastimo križ. Na ta dan je strogi post.  
VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Z molitvijo ga počastimo – posamezniki in skupine. 
Blagoslov jedil nas spominja na njegovo darovanje. Večerna vigilija: slavje luči, ki je 
premagala temo smrti. S krstom smo vstopili v to luč: obnovitev krstnih obljub ter branje 
odlomkov Svetega pisma o veličastnih Božjih delih v zgodovini odrešenja.  
VELIKA NOČ: največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa od 
mrtvih. Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah po župnijah vstajenjske procesije z 
Najsvetejšim. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. To pomeni, da greh in 
smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v 
večno življenje. Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom: 
ALELUJA. 


