
»JAZ SEM, DOBRI PASTIR!« 
Tisti čas je Jezus je znova spregovoril:  

»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata  
za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in 

roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. 
Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in 

hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, 
da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel,  

da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«  
(Jn 10, 8-10) 

 

Obhajamo nedeljo Dobrega pastirje. Jezus je ta naš 
Dobri pastir. On nas vodi in usmerja na pravo pot v 
življenju. Pastir omogoča ovcam dobro pašo. Jezus v 
evharistiji, pri maši postaja naša hrana. Najprej nas 
nahrani z Božjo besedo. Nato pa pod podobo kruha in 
vina postane hrana in pijača našega življenja. Pastir ima 
v roki palico. Z njo odganja vse tatove in roparje, ki 
skušajo uničiti naše življenje.  
 
 

S krstom smo bili vsi mi vključeni ter z birmo potrjeni 
za Njegovo pastirsko službo. To se kaže še posebej v 
teh dneh preizkušnje z virusom. Naše največje praznike 
trpljenja, smrti ter vstajenja našega Odrešenika Jezusa 
Kristusa smo obhajali po naših domovih. Starši ste 
postali pastirji in duhovniki svojih družin. Kljub vsem 
omejitvam smo čutili medsebojno povezanost ter 
Božjo bližino. Vključili ste se v evharistično daritev, ki 
smo jo duhovniki obhajali ob oltarjih. Vsi skupaj smo se 
kot ena velika družina vključili v Jezusovo odrešenjsko 
daritev smrti ter vstajenja.  
 

Ne bojmo se! Jezus je z nami kot Dobri pastir! 
   don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Začeli smo mesec maj, Marijin mesec – šmarnice. Nekateri ste prejeli 
šmarnično branje na dom, drugi ga lahko najdete tudi na spletu (pridi.com). Naj 
postanejo šmarnične res družinska marijanska pobožnost; redno ali občasno pa 
dodajte molitev rožnega venca (v celoti ali vsaj kake desetke), kar v teh časih 
preizkušnje zelo priporoča papež Frančišek.  
– Danes 3. maja je 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja. Okrog 
11.20 vabljeni k ogledu nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1. 
– V ponedeljek 4. maja goduje sv. Florjan, zavetnik gasilcev. Se zahvaljujemo 
gasilcem za vse njihovo delo in pomoč v nesrečah. Od tega dneva so naše cerkve 
spet odprte za obhajanje bogoslužja. Vabljeni.  
– V sredo 6. maja je sv. Dominika Savia, zavetnik našega doma na Pohorju.   
– V nedeljo 10. maja je 5. velikonočna. Okrog 11.20 vabljeni k ogledu tedenskega 
nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1. 
– Bosko: V torek 12. maja srečanje žup. pastoralnega sveta ob 19.00.  
– V nedeljo 17. maja je 6. velikonočna.  
– Ker verouka še vedno ne bo, vabljene družine veroučencev, da pridete namesto 
k verouku kdaj k maši med tednom.  
– V Don Boskovem centru mojstri nameščajo okna na nedokončani del objekta. 
V naslednjih mesecih, vsaj do pozne jeseni, nameravamo ta del objekta še 'obleči' 
s fasado. Ker gre za dokaj finančno zahteven zalogaj, se priporočamo za darove. 
Zadaj vzemite lističe, kjer je vse razloženo in jih lahko ponudite še drugim.  
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  
 

NAVODILA NAŠIH ŠKOFOV ZA UVAJANJE BOGOSLUŽJA 
1. Duhovniki lahko obhajajo svete maše z verniki od ponedeljka 4. maja naprej.   
2. Svetih maš se lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko 

ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 
metra in prejemati obhajilo samo na roke. Po vsaki sv. maši je potrebno obvezno 
prezračiti cerkev. Člani posamezne družine lahko v cerkvi sedijo skupaj. 

3. Dolžnost nedeljske sv. maše lahko verniki izpolnijo tako, da se udeležijo sv. maše 
enkrat v tednu na kateri koli dan. 

4. Ponovno se dovoli podeljevanje zakramenta sv. krsta in cerkvene poroke z največ 
15 udeleženci. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do sedaj, ob upoštevanju 
državnih predpisov.  

5. Župnijski verouk je do nadaljnjega še vedno odpovedan in poteka na daljavo. 
 

»Želim, da rešite mojo dušo in napravite iz mene svetnika …  
Jaz sem blago, vi pa bodite krojač in naredili boste lepo obleko za Gospoda!« 

besede sv. Dominika Savia sv. Janezu Bosku    
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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  



SVETE MAŠE 
B – J. Bosko 

R – Radvanje 3. – 17. maj 2020 
NEDELJA 
03. 05.                    ŠMARNICE 
4. velikonočna nedelja  
 

B 
 

9.00 za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za zaščito pred virusom   
za ++ starše Verdonik in Petek 
 

ponedeljek 
04. 05.  
Florjan, mučenec 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

po namenu (gregorijanska) 
za zdravje 
za + Valterja Kolariča, obl. v čast Svetemu Duhu 

Torek 
05. 05.  
Gotard, škof 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + Ignaca Horvata  
 
za + Daniela Horvata 

sreda         
06. 05. - Dominik Savio, dijak 

R 

B 

8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
za blagoslov zakona in družine 

četrtek 
07. 05.  
Gizela, opatinja 

R 

B 

8.00 

18.30  

za + Oskarja in Amalijo Koren 
v zahvalo za srečen zakon (Novak)  
za + Daniela Horvata // za duhovne poklice 

petek  
08. 05.  Viktor, mučenec  

R 

B 

8.00 

18.30 

za ++ in žive iz družin Sem in Šuštar 
za + Alojza in Marijo Ivanuša ter družino 

sobota 
09. 05.   
Marija Terezija, red. ustan. 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za modro vlado ter strpnost opozicije 
 
za srečno rojstvo (Novak) 

NEDELJA 
10. 05. 
5. velikonočna nedelja  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

v zahvalo ter varstvo pred okužbo // za zdravje 
za razumevanje v družini  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 
11. 05.  
Pankracij, mučenec 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + in žive iz družin Obaha – Brodnjak 
v hvalo in čast Devici Mariji 
za + iz družin Guzelj in Manetti 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

Torek 
12. 05.  
Leopold Mandić, redovnik 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + in žive druž. Leben, st. mamo, očeta Slavka 
 
za + Danijela Horvata // za blagoslov Leopolda 

sreda         
13. 05. – Marija D. Mazzarelo 
Fatimska Mati Božja 

R 

B 

8.00 

18.30 

za zdravje 
v čast Mariji Pomočnici v zahvalo  
za blagoslov Rozi 

četrtek 
14. 05. - Bonifacij, mučenec 

R 

B 

8.00 

18.30 

za varstvo pred virusom 
za ++ družine Malek, Žuna // za + Bernardo Ržek 

petek  
15. 05.  – Zofija, mučenka  

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za + in žive v domu oskrbov.  // v čast Sv. Duhu 

sobota 
16. 05.   
Janez Nepomuk, mučenec 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + Marjana Pintarja 
 
za + starše 

NEDELJA 
17. 05. 
6. velikonočna nedelja  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

v čast Materi Božji po namenu 
za + Vero Jež, pogrebna  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
v zahvalo za ozdravitev korona virusa 

57. svetovni dan molitve za duhovne poklice 
      

      Dragi bratje in sestre! 
      Ko Jezus stopi v čoln, veter poneha in valovi se 
umirijo. To je lepa podoba tega, kar Gospod lahko 
stori v času razburkanosti in viharjev v našem 
življenju: on zapove nasprotnim vetrom, naj 
utihnejo in sile zla, strahu, resignacije nimajo več 
moči nad nami. 
      V specifičnem poklicu, katerega smo poklicani 
živeti, nas morejo ti vetrovi izčrpati. Tu mislim na 
tiste, ki imajo pomembne odgovornosti v civilni 
družbi, na poročene, ki bi jih rad - ne brez razloga - 
imenoval »pogumne«; posebej pa na tiste, ki so 
sprejeli posvečeno življenje in duhovništvo. 
Poznam vaše napore, občutke osamljenosti, ki 
včasih težijo vaša srca; nevarnost, da padete v 
rutino, ki postopoma ugaša ogenj gorečnosti 
poklica; breme negotovosti in nestalnosti našega 
časa; zaskrbljenost glede prihodnosti. Pogum, ne 
bojte se! Jezus je poleg nas in če ga prepoznamo kot 
edinega Gospoda našega življenja, iztegne roko in 
nas prime, da bi nas rešil. 
      In potem, se celo sredi valov naše življenje 
odpre za hvalnico. To je zadnja od besed pokli-
canosti in hoče biti tudi povabilo, da gojimo notra-
nje razpoloženje presvete Device Marije: hvaležna 
za Božji pogled, ki je zrl nanjo, je v veri predala stra-
hove in vznemirjenosti, pogumno sprejela klic in 
svoje življenje naredila za večno hvalnico Gospodu. 
      Dragi prijatelji, posebej na današnji dan, vendar 
tudi v rednem pastoralnem delovanju naših 
skupnosti, vabim Cerkev, da pospešuje poklice. 
Dotakne naj se srca vsakega vernika, in ga usposobi, 
da bo mogel vsak s hvaležnostjo odkriti njemu 
namenjen Božji klic, najti pogum, da izreče »da«, 
premaga vse nevšečnosti s pomočjo vere v Kristusa 
in končno daruje svoje življenje kot hvalnico Bogu, 
da se daruje za svoje brate in za ves svet. Naj nas 
spremlja Devica Marija in posreduje za nas. 
                                                                papež Frančišek 

 

BOŽJA BESEDA 
za vsak dan 

poiščite na spletu 
hozana.si 

 
 

 

SVETO MAŠO  

lahko spremljate prek 

naslednjih medijev 

TV SLO2: nedelja / 10.00.  

TV Ex duš: 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 
 

in na FB Bosko Mariborski  



 


