
Nedelja, 12. 05. 2019 
»JAZ SEM DOBRI PASTIR!« 
         Don Bosko je o srečevanju z Dominikom Savijem 
zapisal: Nekega dne sem mu dejal, da bi ga rad s čim 
obdaril. Izbiro daru sem prepustil njemu. »Darilo, ki si 
ga želim je,« mi je odvrnil, »da napravite iz mene 
svetnika. Ves bi se rad daroval Gospodu, za večno. 
Čutim potrebo, da bi postal svetnik. Če ne postanem 
svetnik, je vse skupaj nič. Bog hoče, da bi bil svet in zato 
moram postati svetnik!«  
         Ob neki priložnosti sem hotel svojim fantom iz 
oratorija nameniti posebno pozornost. Dejal sem jim, 
naj na listek napišejo, kar si najbolj želijo. Lahko si 
zamislite otročje in nenavadne želje nekaterih. 
Dominik Savio pa je na listek napisal te besede: »Želim, 
da rešite mojo dušo in napravite iz mene svetnika.« 
Nekoč sem jim razlagal izvor in pomen nekaterih 
besed. »Kaj pomeni beseda Dominik?« me je vprašal. 
»Dominik pomeni Gospodov«, sem mu rekel. »No 
vidite,« je dejal, »da imam prav, ko vas prosim, da 
napravite iz mene svetnika. Celo moje ime govori, da 
sem Gospodov. Torej želim si postati svetnik in 
nesrečen bom, dokler ne bom svetnik.« 
          Don Bosko je bil dobri pastir, ki je pomagal 
Dominiku in mnogim drugim, da so postali sveti. 
Sedanji deseti don Boskov naslednik Angel Fernandez 
nam je dal vodilo za letos: SVETOST TUDI ZATE! Tako 
nas vse vabi, da bi postali sveti ob Jezusu, ki nam 
govori: »Moje ovce poslušajo moj glas.« Sledimo 
Jezusu ter tudi druge vodimo k Njemu. 
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes je 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. Odhod posebnega avtobusa s 
parkirišča pri Don Bosku ob 11.15.  
– V ponedeljek Serra klub ob 19.00 in starejša zakonska skupina ob 20.00.  

Don Bosko: V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00.   
– V sredo Ne/moč odnosa pri Don Bosku ob 19.00. Terapevt Miha Kramli: 
Zasvojenost z internetom.   
– V soboto bo godoval naš kaplan Srečko Golob; konec aprila je dopolnil 70 let 
življenja. Ob jubileju in godu mu prisrčno čestitamo in ga priporočamo v 
molitev. 
– Prihodnja  nedelja je 5. velikonočna.  
 Bosko: Praznik prvega svetega obhajila ob 10.30. Priprava za 
prvoobhajance: vsak dan šmarnice ob 18.00 /v torek v Radvanju/; v četrtek 
spoved tudi za starše prvoobhajancev ob 17.00; v petek maša s šmarnicami ob 
18.30, nato vaje; v soboto čiščenje cerkve ob 10.00. V nedeljo zbiranje ob 10.00; 
po slovesnosti pogostitev.  
 Bosko: poročiti se želita Žiga Krajnc in Metka Arbeiter z Letonijeve ulice 
8. Čestitamo jima ter ju priporočamo v molitev.  

   
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Danes slavje za družine z naslovom: Celostna ekologija papeža Frančiška (C. 

Oblonšek) v don Boskovem centru ob 16.00.   
– 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. 

– Letno romanje v soboto,1. junija na Gorički del Prekmurja ob 100 – letnici 
priključitve.  Prosimo, da se prijavite.  

– Nova številka Družine je zadaj na razpolago.  
– Umrl je g. Alojz Krašovec, prejšnji župnik v MB-Radvanje. Pogreb z mašo bo v 

njegovi rojstni župniji pri Sv. Emi v ponedeljek ob 15.00. V četrtek bomo 
zanj darovali mašo dekanijski duhovniki v župnijski cerkvi v Radvanju ob 
20.00. Vabljeni vsi farani. Zahvaljujemo se mu za njegovo delo v župniji ter 
ga priporočamo v molitev. Umrla je Frančiška Trček, mama prejšnjega 
župnika Jakoba Trčka. Priporočamo jo v molitev.  
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/// 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 

 

12. – 19. maj  2019 

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) 

ponedeljek 

13. 05. 

Marija D. Mazzarello 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za zdravje 

za + Sabino Črnčec 

za + Roberta in Franca Čurina, obl. 

torek 

14. 05. 

Bonifacij, mučenec 

  8.00 

 

 

18.30 

 

18.00 

v čast Sv. Duhu 

za + Ota in Zofijo Koren, Janeza in 

Frančiško Žula  

v čast Sv. Duhu za mladi rod 

sreda 

15. 05.  

Zofija, mučenka 

 

18.00 

  8.00 

 

za + Zofko in Minko Waltl 

za ++ iz družin Šuštar in Sem 

četrtek 

16. 05.  

Janez Nepomuk, muč. 

   

18.30 

  8.00 

 

20.00 

za zdravje 

za + Karolino Krajnc 

za + g. Alojza Krašovca, 7. dan 

petek 

17. 05. 

Jošt, puščavnik 

   

16.00 

18.30 

  8.00 

 

za + Tilčko Kosi  

za + in žive v domu oskrbovancev 

v zahvalo za 5 let zakona 

sobota 

18. 05. 

Feliks Splitski, mučen. 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

za + Karolino Krajnc 

za + Ljubo Fras 

 

NEDELJA 

19. 05. 

5. velikonočna 

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

za + Alojza Holerja  

za + starše Zimič in Vido Žižek 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

 
POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA/za svetovni dan molitve za duhovne poklice/ 

POGUM TVEGATI ZA BOŽJO OBLJUBO 
 

Dragi bratje in sestre!  
Potem, ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode, posvečene 
mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih. Dva velika dogodka, ki 
sta Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu Duha kot življenju mladih, njihovim 
vprašanjem in skrbem, ki jih bremenijo, njihovim težavam in njihovim upom.  
Na podlagi tega, kar sem imel priložnost deliti z mladimi v Panami, želim na svetovni dan 
molitve za poklice razmišljati o tem, kako nas Gospodov klic naredi za nosilce neke obljube 
in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z Njim in Zanj. Na kratko želim razmišljati o teh dveh 
vidikih – o obljubi in tveganju – tako, da skupaj z vami premišljujem evangeljski prizor o 
poklicu prvih učencev ob Galilejskem jezeru (Mr 1,16-20).  

Srečamo dva para bratov (Simon in Andrej skupaj z Jakobom in Janezom), ki opravljata svoje 
vsakdanje delo ribičev. Pri tem napornem poklicu so se naučili zakonov narave in se jim 
včasih, ko so bili vetrovi nasprotni ter so valovi udarili ob njihove čolne, morali zoperstaviti. 
Kdaj pa kdaj je bil njihov trud nagrajen z obilnim ulovom, spet drugič so se lahko trudili vso 
noč, pa niso napolnili mrež ter so se vrnili na obalo utrujeni in razočarani.  
Velik del življenja je tak. Vsak od nas skuša uresničiti svoje najgloblje želje, se ukvarja z 
dejavnostmi, za katere upa, da bodo rodovitne, in se poda v »morje« možnosti, da bi našel 
pravo pot, na kateri bi mogel zadovoljiti svojo žejo po sreči. Včasih uživamo v dobrem ulovu, 
drugič, nasprotno, moramo zbrati pogum, da obvladamo krmilo čolna, ki ga premetavajo 
valovi, ali pa smo razočarani, ko vidimo naše prazne mreže … 
V srečanju z Gospodom more nekdo začutiti privlačnost klica v posvečeno življenje ali v 
službeno duhovništvo. Gre za odkritje, ki privlači in obenem straši: čutiti se poklicani, da bi 
postali »ribiči ljudi« v ladji Cerkve s popolno podaritvijo samega sebe in prav tako z zvestim 
služenjem evangeliju, bratom in sestram. Ta izbira nosi s sabo tveganje – pustiti vse za seboj, 
da bi šli za Gospodom, se mu popolnoma posvetiti ter postati njegovi sodelavci. Številni 
notranji odpori morejo preprečiti takšno odločitev …  
In vendar ni večjega veselja, kakor da nekdo tvega življenje za Gospoda! Zlasti vam, mladi, 
želim povedati: ne bodite gluhi za Gospodov klic! Če vas On kliče, da hodite za Njim, ne 
povlecite vesel v čoln, temveč mu zaupajte. Ne dovolite, da vas okuži strah, ki nas hromi pred 
visokimi vrhovi, ki nam jih Gospod predlaga. Vedno se spominjajte, da tistim, ki zapustijo 
mreže in čoln, da bi mu sledili, Gospod obljublja radost novega življenja, ki napolnjuje srce in 
poživlja njihovo potovanje.  
Dragi prijatelji! Lastnega poklica ni vedno lahko razločevati in ni lahko usmeriti življenja v 
pravo smer. Zato je potrebno, da se obnovi zavzetost vse Cerkve – duhovnikov, posvečenih 
oseb, pastoralnih animatorjev, vzgojiteljev – da se, zlasti mladim, zagotovi možnosti za 
poslušanje in razločevanje. Potrebna je takšna mladinska pastorala in pastorala poklicev, ki 
bo pomagala odkrivati Božji načrt, posebno z molitvijo, s premišljevanjem Božje besede, z 
evharističnim češčenjem in duhovnim spremljanjem.  
Kakor se je večkrat izkazalo na Svetovnem dnevu mladih v Panami, moramo pogled vedno 
znova usmerjati v Marijo. Tudi v zgodbi tega mladega dekleta je bil poklic hkrati obljuba in 
tveganje. Njeno poslanstvo ni bilo lahko, vendar ni dopustila, da bi jo prevzel strah. Njen »da« 
je bil »da« nekoga, ki se je pripravljen zastaviti in tvegati, nekoga, ki je pripravljen zastaviti 
vse, ne da bi imel katero koli drugo varnost, razen gotovosti, da je nosilec obljube. In vsakega 
izmed vas vprašam: Ali čutite, da ste nosilci neke obljube? Kakšno obljubo nosite v svojem 
srcu, da bi jo uresničili? Marija je brez dvoma imela zahtevno nalogo, vendar težave niso bile 
razlog, da bi rekla »ne«. Seveda bi imela težave, vendar ne bi bile takšne, kot se pojavijo, 
kadar nas ohromi strahopetnost, ker položaj ni že vnaprej jasen in gotov.  
Na svetovni molitveni dan za poklice se združimo v molitvi s prošnjo Gospodu, naj nam 
pomaga odkriti svoj načrt ljubezni za naše življenje in nam da pogum za hojo po poti, ki jo je 
od vekomaj izbral za nas.  
 
Iz Vatikana, 31. januarja 2019, god sv. Janeza Boska     Frančišek 


