
»NE BOM VAS ZAPUSTIL SIROT …« 
        V sredo je bil praznik sv. Marije Dominike 
Mazzarelo. V času njenega odraščanja so bile podobne 
razmere kot pri nas danes. Razsajala je nalezljiva 
bolezen tifus. Celotna družina njenega strica je zbolela. 
Čeprav se je zavedala, da lahko zboli, je priskočila na 
pomoč. Vsi so ozdraveli. Njo pa je bolezen položila v 
posteljo. Posledice je nosila vse življenje. Ni bila 
sposobna več opravljati težjih del. Iskala je svojo 
življenjsko pot. S prijateljico Petronilo sta začele zbirati 
dekleta. Učili sta jih šivanja. Z njimi se je srečal don 
Bosko. V Mariji Dominiki je prepoznal dobro 
voditeljico. Z njo je ustanovil novo redovno družbo 
Hčera Marije Pomočnice za vzgojo zapuščenih deklet.  
       V sredo je tudi godovala Fatimska Mati Božja. Božja 
Mati Marija se je prikazala trem pastirčkom. Po njih je 
opozorila ves svet na propad, če se ljudje ne bodo 
spreobrnili. Posebej jih je vabila k postu in molitvi. 
Državo Portugalsko so posvetili Mariji. Obvarovana je 
bila obeh svetovnih vojn in revolucije, ki je divjala v 
sosednji državi Španiji. Devica Marija je pastirčkom 
pokazala strahote pekla. Prosila jih je naj molijo ter 
vabijo ljudi k postu in molitvi, da ne bi padli v ta strašen 
kraj trpljenja. 
          V današnjem evangeliju nas Jezus tolaži: »Ne 
bom vas zapustil sirot … jaz bom prosil Očeta in dal 
vam bo drugega Tolažnika.« Hudi duh nam vliva strah, 
nas obtožuje … Sveti Duh pa je Tolažnik, advokat. Sveti 
Duh nas torej brani pred obtožbami hudiča. Po njem se 
vključujemo v brezpogojno Božjo usmiljeno ljubezen. V 
njej dejavno zaživimo z vsemi našimi brati in sestrami. 

   don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Smo v mesecu maju, Marijinem mesecu – šmarnice. Nekateri ste prejeli 
šmarnično branje na dom, drugi ga lahko najdete tudi na spletu (pridi.com). Naj 
postanejo šmarnice res družinska marijanska pobožnost; redno ali občasno pa 
dodajte molitev rožnega venca (v celoti ali vsaj kako desetko), kar v teh časih 
preizkušnje zelo priporoča papež Frančišek. V petek smo začeli z devetdnevnico k 
Mariji Pomočnici; radi se ji priporočajmo.  
– Danes 17. maja je 6. velikonočna nedelja.  
– Jutri v ponedeljek 18. maja goduje naš sobrat Srečko Golob.  
– Od ponedeljka do srede so t.i. 'prošnji dnevi' za blagoslov vseh naših dejavnosti.  

– Bosko:  V torek 19. maja srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev v 
veroučni učilnici ob 19.15.   

– V sredo 20. maja molitvena ura, maša za duhovne poklice v stolnici ob 9.00. 
– V četrtek 21. maja slovesni praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA.  
– V petek 22. maja začetek binkoštne devetdnevnice.  
– V soboto 23. maja srečanje Združenja Marije Pomočnice pri maši ob 8.00 in 
liturgično obhajanje praznika Marije Pomočnice kristjanov.   
– V nedeljo 24. maja je 7. velikonočna. Je tudi praznik Marije, Pomočnice 
kristjanov. 
– V sredo 27. maja verouk za letošnje prvoobhajance ob 16.00. 
– V nedeljo 31. maja je slovesni praznik prihoda Svetega Duha - BINKOŠTI.  
– Ker verouka še vedno ne bo, vabljene družine veroučencev, da pridete namesto 
k verouku kdaj k maši med tednom.   

– V Don Boskovem centru so mojstri namestili večino oken na nedokončani del 
objekta. V teh dneh s stenami 'zapirajo' del okrog večnamenske dvorane. V 
naslednjih mesecih, do pozne jeseni, pa bodo ta del objekta še 'oblekli' s fasado. 
Ker gre za dokaj finančno zahteven zalogaj, se priporočamo za darove. Ob izhodu 
iz cerkve 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.).  

– Telefon (župnija sv. J. Boska in Don Boskov center):  02-429.60.40 
 

 

 

MOLITEV sv. Janeza Boska k Mariji Pomočnici 
O Marija, mogočna Devica, ti velika in slavna obramba Cerkve,  

posebna pomoč kristjanov, in strašna, kakor urejena vojska!  
Ti sama si premagala vse zmote sveta.  

V stiskah, v boju in potrebah nas obvaruj pred sovražnikom  
in nas ob smrtni uri sprejmi v večnost radost. Amen. 
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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 17. – 31. maj 2020 
NEDELJA                 ŠMARNICE 
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 

ponedeljek 
18. 05.  
Feliks Splitski, mučenec 

B 

 

R 

B 

8.00 

 

18.00 

18.30 

v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje 
za + Štefana Ferenčaka 
za zdravje vseh obolelih 
za spreobrnjenje in blagoslov k Mariji Pomoč. 

Torek 
19. 05.  
Krispin, redovnik 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v zahvalo in priprošnjo pri novogradnji 
 
 

sreda         
20. 05. – Bernardin Sienski 

R 

B 

8.00 

18.30 

 

četrtek 
21. 05.  
GOSPODOV VNEBOHOD 

R 

B 

8.00 

18.30  

 
za + Ivana in Marijo Madruša 

petek  
22. 05.  Marjeta Kasijska  

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za + Jožefa Horvata 

sobota 
23. 05. – Socerb, mučenec  
Marija Pomočnica kristjanov 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + brata Franja in Ivana Posel 
 
za nove duh. poklice ter svetost duhov. in red.  

NEDELJA 
24. 05. 
7. velikonočna nedelja  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
za + starše Hötzl in sorodnike  
za + Antona Špiclina 

ponedeljek 
25. 05.  
Beda Častitljivi, cerk. učitelj 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast Sv. Duhu 
 
za + Erno Šnuderl // po namenu 

Torek 
26. 05.  
Filip Neri, duhovnik 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast Sv. Duhu za varstvo misli in dejanj 
 
za + Tustanič in Milanovič 

sreda         
27. 05. – Alojzij Grozde, muč. 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
 

četrtek 
28. 05. – Margareta, muč. 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
 

petek  
29. 05.  – Maksim Emonski  

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za varstvo v čast Mariji Pomočnici…otroke sveta 

sobota 
30. 05.   
Kancijan, oglejski mučenci 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
za + Ferda Tašnerja in vse Tašnerjeve 
za + Anko Glavica, obl. 

NEDELJA 
31. 05. 
BINKOŠTI 

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + Nežo Ekart in Slavo Vraber 
za + Marjana Veingerla, pogrebna 
v čast Svetemu Duhu 

      »OSTANI DOMA!« … pa vendar ne vegetiraj. Šola 
se nadaljuje (čeprav na drugačen način), službene 
obveznosti k sreči tečejo naprej (čeprav tudi te na 
svojevrsten način), življenje znotraj družine se 
praktično ne spremeni (razen prilagoditve urnika z 
umanjkanjem obšolskih, prostočasnih dejavnosti na 
drugih lokacijah) … Zakaj bi se torej spremenilo naše 
versko življenje? Kot družina smo več skupaj. 
Posledično to ni zgolj priložnost za odkrivanje drug 
drugega kot Človeka, temveč tudi več priložnosti za 
krepitev naše vere. Vzpodbude katehetov/katehistinj 
so le drobec tistega, kar lahko kot družina v teh dneh 
izkusimo v povezanosti med seboj in z Bogom. Ker nas 
čas morda manj preganja, je lahko tudi molitev bolj 
sproščena in prilagojena vsakomur. Sodobni mediji pa 
nudijo nešteto možnosti, da se lahko povežemo tudi 
kot občestvo ob oltarju.  
      Morda je otrokom ob takem spremljanju sv. maše 
»na prvo žogo« bolj privlačno, a hitro nam je jasno, da 
ima pristen stik z občestvom in Jezusom v podobi 
kruha drugačen okus. Kar malo pogrešamo slednje. A 
do takrat, ko bo to spet mogoče, je na vidiku še mnogo 
priložnosti za raznovrstna duhovna doživetja: družin-
sko branje Božje besede obogateno z »veroukom« za 
vse družinske člane, pa spontane iskrene molitve, 
šmarnična pobožnost, letos morda doživeta na prav 
poseben način … Dano nam je, da lahko ostanemo 
doma in v vsakdanu pristno doživimo Boga!        AK 

 

SKUPNA IZJAVA krščanskih cerkva v Sloveniji  
o nedeljskem počitku in zaprtju trgovin 

Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji 
izražamo podporo vsem predlogom, da so trgovine ob 
nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se 
ohrani nedelja kot dela prost dan. Nedelja naj bo 
namenjena duhovnemu in verskemu življenju, 
preživljanju prostega časa v družini in s prijatelji ter 
počitku. Prepričani smo, da nedeljsko delo v trgovinah 
ni samo ustavno sporno, družbeno in moralno 
problematično, ampak je tudi povsem nepotrebno. 
Zadnji dogodki zaradi izrednih razmer, povezanih z 
epidemijo, so to samo še potrdili in dokazali, da lahko 
vse nakupe državljani opravijo med tednom. 

 

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, za fasado  

ali za druge potrebe cerkve 

(puščica) lahko oddate na  

spodnji naslov (namen plačila: 

MAŠA ali FASADA ali 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 SPLETU    

maribor.donbosko.si 
 

in na FB    

Bosko Mariborski 



 


