
Nedelja, 19. 05. 2019 
»NOVO ZAPOVED VAM DAM, LJUBITE SE MED 
SEBOJ!« 

Pri verouku sem vprašal otroke: »Kateri je največji 
krščanski praznik?« »Velika noč,« je odgovorila večina. 
Ena deklica je protestirala: »Zakaj ni božič, Jezusovo 
rojstvo … zakaj slavimo smrt, namesto rojstva?« 

Vsi so z zanimanjem prisluhnili moji razlagi: Kristjani 
ne slavimo smrti, ampak polnost življenja. Jezus je pri 
zadnji večerji zbral učence.  Ob zaključku jim je razdelil 
kruh in vino. Rekel je: »To je moje telo … to je moja kri … 
to delajte v moj spomin.« S tem je ustanovil daritev sv. 
maše. V znamenje ljubezni je učencem umil noge. Noge 
je umil tudi apostolu Petru, ki ga je pozneje zatajil, ter 
Judu, ki ga je celo izdal.  

Ko je izdajalec Juda odšel, jim je rekel: »Novo 
zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem 
vas jaz ljubil, tako se ljubite med seboj!« Jezus nam torej 
naroča, da se ljubimo med seboj, kakor nas je on ljubil. 
In kako nas je ljubil? Dal se nam je v hrano. Svojo 
ljubezen je pokazal, ko je učencem umil noge. Naslednji 
dan, na veliki petek, pa je na križu dal življenje za nas. 
Molil je za tiste, ki so ga umorili. 

Tretji dan je vstal od mrtvih. Kristjani ne slavimo 
smrti, slavimo zmago nad smrtjo. Vstali Zveličar ima v 
roki zastavo, znamenje zmage. S svojo smrtjo je izbrisal 
naše grehe. Šel je k nebeškemu Očetu ter tudi nam odprl 
pot k Bogu. Po Njem imamo dostop k Očetu, ki nas bo 
sprejel k sebi v nebesa.  
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes je 5. velikonočna nedelja.  

Bosko: Obhajamo praznik prvega sv. obhajila. Prvoobhajance in njihove 
družine priporočam v molitev, da bi zvesto hodili za Kristusom.  

– V ponedeljek starejša zakonska skupina ob 20.00.  
Radvanje: župnijski pastoralni svet po maši ob 18.30. 

– V torek biblična skupina pri Don Bosku ob 19.00.  
– V petek slovesni praznik Marije, Pomočnice kristjanov. Pridružimo se članom 
ZMP pri rožnem vencu in maši. Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo. 
Mlajša zakonska skupina z varstvom otrok ob 17.30. 
– Prihodnja  nedelja je 6. velikonočna. Romarski shod pri Mariji Pomočnici na 
Rakovniku v Ljubljani ob 15.00. Lepo vabljeni.  

Bosko: Letos bo 50 let, kar je bil posvečen v duhovnika naš sobrat Anton 
Ciglar. Prihodnjo nedeljo se bomo pri don Bosku Bogu zahvalili za vsa ta 
leta duhovništva pri maši ob 10.30, ko se bomo spomnili njegovega 
zlatomašnega jubileja.  
   

DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Bosko: Otroci, starši lepo vabljeni k šmarnicam pri don Boskovem kipu zvečer 

ob 18.00: slišimo zanimive zgodbe, zapojemo kakšno pesem ter kratko 
zmolimo.  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.  Cena: prevoz, malica, kosilo 20 €. Odhod ob 7.00, prihod nazaj  
ob 19.00. Avtobus je že poln.  

– Vpis v glasbeno baletno šolo A. M. Slomšek bo na Vrbanski v torek, 21. 5. ob 
17.00 in v sredo 29. 5. ob 18.00. Zahvalna maša ZAMS v stolnici v sredo ob 
17.30. 

– Na voljo je nova številka Družine ter župnijsko glasilo Naše korenine.  
 

 »Z Marijo se dobro razumeva. Ni pa to samoumevno. Za odnos se je treba 
kar potruditi. Kdaj požreti kakšen svoj prav in ego, se malo spremeniti, 
prisluhniti partnerju, se kdaj umakniti, če ima slab dan. To je obojestransko. 
Nimaš nujno vedno ti prav. Ni ene absolutne resnice. Moraš poskušati in 
pogledati še iz drugega zornega kota. V zakonu je pač treba včasih malo 
potrpeti, včasih tudi veliko potrpeti. Splača se.«  

/Andrej Štrempfelj z ženo kot prva zakonca na Mont Everestu/ 
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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 

 

19. – 26. maj  2019 

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 

ponedeljek 

20. 05. 

Bernardin Sienski 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

v zahvalo 

v zahvalo za vse prejete dobrote 

za + Karolino Krajnc 

torek 

21. 05. 

Krištof, mehiški muč. 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Matjaža Forjana 

za + Rudolfa Soršaka in sorodnike  

 

sreda 

22. 05.  

Marjeta Kasijska 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Tilčko Kosi  

za + Leona Štavbarja 

četrtek 

23. 05.  

Socerb Tržaški, muč. 

   

18.30 

  8.00 

 

 

za + Sabino Črnčec 

za + in žive iz družine Gulič 

petek 

24. 05. 

Marija, Pomočnica 

kristjanov 

   

18.30 

  8.00 

 

za ++ starše Hötzl in sorodnike 

za + Antona Špiclina 

sobota 

25. 05. 

Beda častitljivi 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Janka Kača 

za + Karla Grenka 

NEDELJA 

26. 05. 

6. velikonočna 

  8.00 

 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Romana in Silvo Dolenc, obl. in 

Avgusta Srša 

za + Erno Šnuderl, obl. 

 
 

»Nadaljujte z vsakodnevno molitvijo rožnega venca v čast Rožnovenski 
Materi Božji, da bo zavladal mir v svetu in se bo končala vojna. Samo ona 
vam lahko pomaga … Ali močno trpite? Ne obupajte. Nikoli vas ne bom 
zapustila. Moje Brezmadežno Srce bo vaše pribežališče in pot, po kateri boste 
prišli k Bogu.«        (Devica Marija pastirčkom v Fatimi) 

 
»Zlo se zruši samo vase. A treba je stalno odpirati prostor svetemu. Čim sveto 
prevlada, se zlo zlomi. «    (psihoterapevt Andrej Perko) 
 

Spoštovani! 
Pretekli četrtek smo v župniji sv. Frančiška Asiškega Maribor-Radvanje 

sprejeli žalostno vest, da je umrl naš upokojeni župnik, gospod Alojz Krašovec. 
V radvanjsko župnijo je prišel iz župnije Sv. Jerneja pri Ločah in bil naš župnik v 
obdobju od leta 2007 do 2013, ko se je zaradi napredujoče bolezni moral 
upokojiti. 

Gospod Alojz Krašovec nam je zapustil obsežno zapuščino, tako v duhovnem 
kot materialnem smislu. V njegovem delovanju lahko najdemo vzporednice z 
našim župnijskim zavetnikom Sv. Frančiškom Asiškim. Tudi pokojni Alojz je s 
svojim delom prenavljal in s tem nadgrajeval našo cerkev in župnijo. 

Kot skrben gospodar je premišljeno načrtoval posege v cerkveno zgradbo in 
njeno okolico, vse v duhu prenove delovanja župnije, da bi s tem omogočil njeno 
duhovno rast. Z njim je naša cerkev na zunaj dobila harmonično podobo, 
župljani pa zgled dobrega duhovnika, ki je znal odgovoriti na potrebe časa. 

S premišljenimi nagovori pri daritvi svete maše nas je duhovno bogatil, da 
smo lažje šli po poti prenove. Prav zato se ga spominjamo kot dobrega in 
razumnega človeka, ki je znal ustvarjati pogoje za poglobljeno  versko življenje. 

Kadarkoli prižigamo sveče pri Mariji, se spominjamo njegove pobude za 
ureditev prostora, namenjenega čaščenju Marije. Cerkveni prostor je med 
drugim obogatil z novim tabernakljem, urejenim prostorom za spoved in kipom 
sv. Cecilije ter blaženega Antona Martina Slomška. V urbanem okolju, ki se 
spopada z vse večjim vplivom sekularizacije, je vzpodbudil Miklavževanje in s 
tem pritegnil v občestvo nekatere družine z majhnimi otroki. 

Razumel je stisko in potrebe revnih, bolnih in ostarelih, zato je vzpodbujal 
dejavnosti, ki so jim pomagale lajšati trpljenje. Ob župnijskih praznikih in drugih 
skupnih druženjih se lahko poveselimo v prijetno urejenih zunanjih prostorih, ki 
so tudi nastali po njegovi zamisli. S temi in mnogimi drugimi deli in prizadevanji 
je dal neizbrisen pečat radvanjski župniji. 

Z vdanim in potrpežljivim sprejemanjem bolezni pa nam je dal vzgled 
kristjana, ki tudi v trpljenju najde svoj smisel. 

V imenu članov Župnijskega pastoralnega sveta in župnijskega občestva 
župnije sv. Frančiška Asiškega Maribor-Radvanje in v svojem imenu se mu za 
vse, kar je za našo župnijo dobrega storil, iskreno zahvaljujem. Naj mu usmiljeni 
Bog nameni obilno plačilo v nebesih! 

Žalujočim pa izrekam iskreno sožalje.  /tajnik ŽPS Miroslav Novak/ 


