
»LAZAR, PRIDI VEN!« 
To govori Gospod Bog: »Glejte, jaz odprem vaše 
grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje 
ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo … 
Svojega duha denem v vas, da boste oživeli.« 

Ezk 37,12,14 
 

      Prerok Ezekijel je zagledal polno dolino suhih kosti. 
Na te kosti je prišel Gospodov Duh in so oživele. To je 
bila podoba izvoljenega ljudstva Izraela, ko so bili v 
sužnosti v Babilonu. Izgubili so vsako upanje.  
      To je lahko tudi podoba današnjega človeštva. Ves 
svet je zajela pandemija virusa Covid-19. V nekaterih 
državah se sesuva zdravstveni sistem. Ni dovolj 
medicinske opreme. Zdravijo samo še mlajše. Tako je v 
Italiji 72-letni duhovnik Giuseppe Barardelli prepustil 
respirator, ki so mu ga kupili župljani, mlajšemu 
bolniku, sam pa potem kmalu umrl. Mnogi obupujejo. 
Sprašujejo se, kako bo naprej? Kam nas bo to privedlo? 
      Evangelij 5. postne nedelje nam opisuje zgodbo o 
Lazarju. Štiri dni je bil že v grobu. Jezus ukaže, naj grob 
odprejo. Marta, sestra umrlega, prestrašeno reče, da 
ima že zadah. Jezus pa zakliče: »Lazar, pridi ven!« In 
umrli je ovit s povoji prišel ven.  
      Tudi v nas so grobovi. Marsikaj je lahko mrtvega. 
Marsikaj ima morda že zadah. V teh dneh imamo več 
časa zase, za naše družine. Jezus nas vabi, da odpremo 
naše grobove. Da si vzamemo čas zase. Da razmislimo 
o svojem življenju. V družinah je več priložnosti za 
pogovor: da se odpremo drug drugemu. Poglobimo 
družinsko molitev. In Gospodov Duh nas bo oživel.  
                              don Boskovi salezijanci 
 

 
 
 
 
 
 

OZNANILA 
– Vabimo vas, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate  
RADIJSKI MISIJON Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. 
 

– Danes 29.03. je 5. postna, TIHA NEDELJA.  
– V torek 31. 03. je zadnji dan v mesecu, spominski dan sv. Janeza Boska.  
– V četrtek 2. 04. je prvi četrtek v mesecu, ko molimo za duhovne poklice in družine.  
– V petek 3. 04. je prvi petek v mesecu, ko se izročimo Srcu Jezusovemu. Povabljeni, 
da sami ali v družini zmolimo križev pot.   
– V soboto 4. 04. je prva sobota v mesecu, ko se izročimo Srcu Marijinemu.  
 

– V nedeljo 5. 04. je 6. postna, CVETNA NEDELJA. Sv. mašo lahko spremljate po 
TV SLO2 ali na radiu Ognjišče ob 10.00. Doma pripravite zelenje (npr. zelenje z 
vrtov, butare, presmece) in ga blagoslovite  z blagoslovljeno vodo.  
Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1. 
 

– V četrtek 9. 04. je VELIKI ČETRTEK, ko se spominjamo ustanovitve sv. maše, 
duhovništva in postavitve zapovedi ljubezni, ko je Jezus učencem umil noge. 
Ob 18.30 se nam pridružite v molitvi, ko bomo v cerkvi maševali za vas in po vaših 
namenih. V tem času lahko molite svetli ali žalostni del rožnega venca s prošnjo za 
duhovne poklice. V molitvi se lahko spomnimo tudi naših letošnjih prvoobhajancev.  
 

– V petek 10. 04 je VELIKI PETEK, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu.   
Ob 15.00 se lahko na radiu Ognjišče pridružite molitvi križevega pota.  
Med večernimi obredi ob 18.30 lahko molite križev pot ali žalostni del rožnega 
venca s prošnjo za našo župnijo, vse preizkušane, bolne in rajne in/ali preberete 
pasijon iz Janezovega evangelija (Jn 18,1-19,42).  
Zvečer lahko na TV SLO1 spremljate križev pot papeža Frančiška. 
 

– V soboto 11. 04. je VELIKA SOBOTA, ko se spominjam Jezusa v grobu.  
Doma pripravite velikonočna jedila in se udeležite TV prenosa blagoslova 
velikonočnih jedil iz mariborske stolnice (TV SLO1, predvidoma ob 15.00 in 17.00). 
Vabimo vas, da jedila blagoslovite tudi sami (molitev na 3. strani). Ob 14.00 bomo 
v salezijanski skupnosti opravili blagoslov jedil – v duhu povezani z vami vsemi. 
Velikonočno vigilijo bomo obhajali ob 18.30. Vabljeni, da se nam doma pridružite 
v molitvi ob prižganih svečkah in branju Svetega pisma (odlomki – hozana.si). 
 

– V nedeljo 12. 04. je VELIKA NOČ, praznik Gospodovega vstajenja.  
Ob 10.00 lahko spremljate prenos  sv. maše iz mariborske stolnice (TV SLO2).  
Ob 9.00 bomo salezijanci MB skupnosti z vsemi vami povezani v mašni daritvi. 
Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1. 
Ob 12.00 lahko spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo 
predvidoma ob 12.00 na TV SLO1.   
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SVETE MAŠE 
B – J. Bosko 

R – Radvanje 29. marec – 12 . april 2020 
NEDELJA 
29. 03. 
5. postna, tiha nedelja  
 

B 
 

9.00 
 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
za + Karolino Krajnc, 1.obl. 
za zdravje in veselje  //   za zdravje 

ponedeljek 
30. 03. 
Janez Klimak 

B 

 

18.30 za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za + Štefana Ferenčaka 
za modro in razumno vladanje  //   za zdravje  

torek 
31. 03.   
Gvido, opat 

B 

 

18.30 za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za vso župnijo 
za + Štefana Ferenčaka 

sreda 
01. 04. 
Irena, mučenka 

B 18.30 za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za + Štefana Ferenčaka 
za + Jožefa in Marijo Kovač  //   v čast Sv. Duhu 

četrtek 
02. 04.  
Frančišek Paolski 

B 18.30  za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za nove duhovniške in redovniške poklice 
za nove duhovniške in redovniške poklice 

petek 
03. 04.  
Rihard, škof 

B 18.30 za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za + Štefana Ferenčaka 
v čast Srcu Jezusovemu 

sobota 
04. 04. 
Izidor Sevilski, škof  

B 

 

18.30 za duhovno in moralno prenovo našega naroda 
za + Štefana Ferenčaka 
v čast Srcu Marijinemu  

NEDELJA 
05. 04.  
6. postna, cvetna nedelja 
 

B 
 

9.00 za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
v zahvalo za Božje usmiljenje 
za + brata Ivota in starše Črnčec 
 

ponedeljek 
06. 04.  
Irenej iz Srema, škof 

B 

 

18.30 v zahvalo in blagoslov Lucije  
v čast Svetemu Duhu 
 

torek 
07. 04. – Janez dela Salle, red. 

B 

 

18.30 za + Štefana Ferenčaka 

sreda         
08. 04. – Julija, redovnica 

B 18.30 za + Alojzijo Hernčič, 30. dan 

četrtek 
09. 04.  
Veliki četrtek 

B 18.30 za + Štefana Ferenčaka 

petek  
10. 04.  
Veliki petek  

B 15.00 

18.30 

križev pot 
obredi trpljenja Jezus Kristusa 

sobota 
11. 04. 
Velika sobota 

B 

 

18.30 za + Štefana Ferenčaka 
za + starša Avguština in Pavlo Vrblač 
  

NEDELJA 
12. 04. 
VELIKA NOČ 
 

B 
 

9.00 za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + Štefana Ferenčaka 
za + Karolino Breg in vse Bregove 

V ČASU EPIDEMIJE KORONA VIRUSA  
– »NE BOJ SE, SAMO VERUJ!« 
 

Duhovniki salezijanske skupnosti v Mariboru 
smo v dneh epidemije poleg svojih rednih 
molitev z vami v duhu povezani še takole:  
vsak dan molimo križev pot (delavniki - 12.30, 
nedelje - 12.00); vsak dan po vaših namenih 
zasebno obhajamo sv. mašo (delavniki - 18.30 
nedelje - 9.00). Vključeni smo se v verigo  
24-urne molitve pred tabernakljem domače 
cerkve oz. kapele, za katero smo se zavezali 
duhovniki in redovniki/ce dekanije Maribor. 
 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 
 

1. Znamenje križa 
2. Desetka rožnega venca (ki je za nas križan bil) 
3. Božja beseda 
    Berilo:       5 Mz 8, 2-3  
    Evangelij:  Jn 6,47-51  
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil  
    (po možnosti jedila ob molitvi pokropimo  
    z blagoslovljeno vodo) 
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od 
tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi (+) 
te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih 
gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo 
uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega 
zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA ZAJTRKA 
 

1. Znamenje križa 
2. Oče naš …  Zdrava Marija ... 
 

3. Blagoslovna molitev 
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni 
zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako preno-
vijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni 
hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični 
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen. 

 

BOŽJA BESEDA 
za vsak dan 

poiščite na spletu 
hozana.si 

 
 

 

SVETO MAŠO  

lahko spremljate prek 

naslednjih medijev 

TV SLO2: nedelja / 10.00.  

TV Exodus: vsak dan ob 

6.00, 12.00 in 18.00. 

Radio Ognjišče:  

delavniki / 19.00 

nedelje / 10.00. 
 

 

 
 

DAR za sv. maše ali za 

potrebe cerkve (puščica) 

lahko oddate na naslov 
(namen plačila: maša oz. dar) 

  
Don Boskov center 
Engelsova ul. 66, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5103 344 

 

Župnija MB - Radvanje 
Lackova ul. 2, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5303 649 

. 
 

 

SPREMLJAJTE NAS NA 

SPLETNI STRANI    

maribor.donbosko.si 



 


