
Nedelja, 05. 05. 2019 
»ALI ME LJUBIŠ?« 
     Zadnjo soboto v aprilu je bil na TV zanimiv pogovor 
s Saro Ahlin Doljak in njenim možem Bojanom. 24 let se 
poznata; 18 let poročena. Imata dva otroka. Ona prav-
nica, on profesor na farmaciji. Služba, kariera, otroka … 
Kot zakonca pa sta bila že precej daleč drug od drugega. 
Pred osmimi leti sta se začela tega zavedati. Graditi sta 
začela na odnosu. In takrat je vse presenetila diagnoza 
pri ženi Sari: multipleks skleroza. Bolezen je hitro 
napredovala. Sara se je prilagajala zmožnostim. Mož ji 
je stal ob strani. Tako se je odnos med njima poglabljal.  
     Dve leti nazaj pa je Sara padla v komo. Prerezati so ji 
morali sapnik. Ne more več govoriti. Hrani se po cevki. 
Kljub temu še vedno predava na fakulteti in kot 
odvetnica zastopa stranke na sodišču. Pomaga si z 
računalnikom. Napiše in računalnik posnema njen glas. 
Zanjo je bil globoko doživetje čas, ko je bila v komi. 
Doživela je popoln mir, toplino … Nobenega strahu. 
Srečala se je z Ljubeznijo z veliko začetnico. In ta 
Ljubezen jo spremlja. Ničesar je ni več strah. Hvaležna 
je za to, kar lahko naredi. Ne hrepeni po stvareh, ki jih 
ne more. Veseli se vsakega trenutka življenja.  
     Jezusovi učenci so se po vstajenju srečali s to 
Ljubeznijo. Vso noč so lovili ribe, pa niso nič ujeli. Na 
besede Vstalega so vrgli mrežo in takoj je bila polna rib. 
Podobno se lahko dogaja z nami. V življenju veliko 
delamo, se trudimo in prizadevamo. Pa ne gre in ne 
gre? Vključimo v svoje življenje Boga, pa bomo videli, 
da se bo marsikaj spremenilo.     
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes 3. velikonočna. Maša za vse ++ gasilce na Pekrski gorci ob 11.00. Ob 
začetku tedna duhovnih poklicev v stolnici molitvena ura ob 15.00, nadškofova 
maša ob 16.00 ter pogovor z letošnjima novomašnikoma.   
 Don Bosko: v ponedeljek katehetski odbor.  
– V torek biblična skupina pri Don Bosku ob 19.00. 
 Don Bosko: srečanje za starše prvoobhajancev ob 19.00.  
– V sredo popoldne ob 16.00 nas bo obiskal vrhovni predstojnik salezijancev 
Angel Fernandez, ki je pred štirimi leti tudi blagoslovil svetišče sv. Janeza Boska; 
z njim bo še 16 inšpektorjev iz Evrope. Iskreno vabljeni.  

Don Bosko: v sredo bo sv. maša zjutraj (in ne zvečer). Verouk v sredo bo 
za vse veroučence ob 16.00 – trajal bo približno uro in pol; udeležili se 
bomo srečanja z vrh. predstojnikom in mu voščili ter se mu zahvalili za 
njegovo velikodušno služenje. 

– V petek srednja zakonska skupina ob 17.30.  
– V soboto nadškofijsko srečanje zakoncev in družin v Slivnici pri Mariboru z 
naslovom: »To vam naročam, da se ljubite med seboj«. (Jn 15,17) 
– Prihodnja  nedelja 4. velikonočna, nedelja Dobrega pastirja oz. nedelja duh. 
poklicev – tudi Dominikova nedelja. V Dominikovem domu na Pohorju bo imel 
slovesno mašo naš inšpektor Marko Košnik ob 12.00. Vabljeni k don Boskovemu 
gojencu in zavetniku mladih. Vabljene zlasti družine z otroki, veroučenci in 
mladi. Odhod posebnega avtobusa s parkirišča pri Don Bosku bo ob 11.15. 
Lahko pa pridete tudi s svojimi prevozi, peš ali z vzpenjačo.  
 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Bosko: Začeli smo šmarnični mesec … Otroci, starši – pridite zvečer ob 18.00 

h kratki pobožnosti pri don Boskovem kipu: slišali bomo zanimive zgodbe, 
kakšno zapeli in kratko zmolili. Starši vabljeni, da ostanete pri šmarnicah 
skupaj z otroki. Vabljeni zlasti prvoobhajanci s starši in birmanci.  

– Bosko: Ker bo v sredo med nami vrhovni predstojnik, vabimo može in fante 
na delovno akcijo v ponedeljek in torek popoldne od 16.00 naprej. 
Gospodinje pa vabim, da za pogostitev ob koncu omenjenega srečanja 
napečete kaj peciva – in ga dostavijo v DBC v sredo do 12. ure. 

– Prihodnjo nedeljo slavje za družine z naslovom: Celostna ekologija papeža 
Frančiška (C. Oblonšek) v don Boskovem centru ob 16.00.   

– Letno romanje letos v Gorički del Prekmurja ob 100-letnici priključitve z g. 
Tonetom Ciglarjem v soboto, 1. junija. Lahko se že prijavite.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                 

/// 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 

 

5. – 12. maj  2019 

NEDELJA, 

05. 05. 

3. velikonočna 

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

Za + Stanislavo Pečovnik  

za + Feliksa Jelena 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 

06. 05. 

Dominik Savio, 

zavetnik ministrantov 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Jožefo Miklavc 

za + Jožeta Kašana, 30. dan 

v čast Sv. Duhu 

torek 

07. 05. 

Gizela, opatinja 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Miha Debeljaka 

za + Sabino Črnčec  

za + Marijo Ivanuša in stare starše 

sreda 

08. 05.  

Viktor, mučenec 

 

  8.00 

  8.00 

 

za + Tilčko Kosi  

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

 

četrtek 

09. 05.  

Izaija, prerok 

   

18.30 

  8.00 

 

 

za + Ivana in Marijo Madruša 

petek 

10. 05. 

Job, sv. pisemski mož 

   

18.30 

  8.00 

 

 

 

 

sobota 

11. 05. 

Mamert, škof 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Ljubo Fras 

za + Martina Presečnika 

NEDELJA 

12. 05. 

4. velik., Dominikova, 

duhovni poklici 

  8.00 

 

10.30 

12.00 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Tilčko Kosi  

za + Mirka in Miro Petrač 

(v Dominikovem domu na Pohorju) 

 
 
SERAFINČEK UČI LJUDI MOLITI 

/šmarnično branje za otroke 1. dan/ 
 

Mali angel Serafinček se je v nebesih začel dolgočasiti. Ko je hodil 
sem in tja, je srečal Marijo, Jezusovo mamo. »Serafinček, kako si?« ga je 
prijazno ogovorila. »Dobro, hvala. Le dolgčas mi je,« je odgovoril. 
»Dolgčas?« se je začudila Marija. »V nebesih ti vendar ne more biti 
dolgčas.« »No, saj mi ni dolgčas v pravem pomenu besede.« »Priznam, 
da te ne razumem,« se je nasmehnila Marija. »Dolgčas mi je po zemlji in 

po ljudeh,« je priznal Serafinček. »Rad bi šel zopet na zemljo, učil in 
nagovarjal ljudi.« »Kaj pa bi jih rad učil?« je zanimalo Marijo. »Moliti,« je 
imel Serafinček pripravljen odgovor. »Tako? Moliti?« se je začudila 
Marija. »Ja, moliti bi jih učil,« je pokimal. »Kako si pa prišel na to idejo?« 
je zanimalo Marijo. »Večkrat slišim, da ljudje na zemlji premalo molijo. 
Pogovarjal sem se tudi z drugimi angeli in svetniki, ki pravijo, da je molitev 
na zemlji vse bolj redka. Ljudje so pozabili, kako pomembna je molitev. 
Da je to pogovor z našim Očetom,« je Serafinček vneto razlagal Mariji. 
»To drži,« je pokimala Marija. »Me veseli, da se strinjaš z menoj,« je bil 
vesel Serafinček. »Ti bi šel torej na zemljo in ljudi učil moliti?« »No, ne bi 
jih ravno učil moliti. Veliko molitev imajo napisanih in nekatere znajo tudi 
na pamet. Hotel bi jim le dopovedati, da je molitev tako pomembna kot 
zrak, ki ga dihajo. Ali kot voda, ki jo pijejo.« »Kako bi jih pa o tem 
podučil?« je zanimalo Marijo. »Tako, da bi se pogovarjal z njimi,« je 
modro odgovoril Serafinček. »Aha. Pa misliš, da bi ti verjeli? 

»Prav gotovo,« je samozavestno pokimal Serafinček. »Ljudje sami 
čutijo, da potrebujejo molitev. Le malo prigovarjanja potrebujejo.« »Hm, 
če je pa tako, pa le pojdi na zemljo in jih uči,« se je strinjala Marija. 
»Super,« je poskočil Serafinček. »Takoj grem povedat drugim angelom.« 
»Počasi, počasi,« ga je mirila Marija. »Kdaj pa želiš iti?« »Takoj bi šel,« je 
bil navdušen Serafinček. »Malo razmisli,« je dejala Marija. »Ujeti moraš 
pravi čas. Najbolje je takrat, ko je kakšen praznik ali priprave na praznik. 
Če boš enostavno prišel na zemljo in začel ljudem govoriti o molitvi, te ne 
bodo tako radi poslušali, kot če to povežeš s kakšnim praznikom.« »Ravno 
to sem imel tudi namen,« se je zasmejal Serafinček. »Res? Kakšen praznik 
si pa imel v mislih?« je zanimalo Marijo. »Nisem imel v mislih praznika,« 
je odkimal Serafinček. »V mislih sem imel tvoj mesec, če sem čisto 
natančen.« »Mesec maj?« »Tako je,« je pokimal Serafinček. »Tvoj mesec. 
Tako bom imel veliko časa, da lahko hodim po zemlji in ljudi spodbujam 
k molitvi.« »Potem pa le pojdi in želim ti čim več uspeha,« se je 
nasmehnila Marija.  

 

Naloga: V svoji sobi postavi Marijin oltarček. 


