
»TUKAJ SEM! POŠLJI MENE!« 
Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se 

mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, 
ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej 

Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« 
(Mt 9,36-38) 

 

Kdo so danes te množice, ki tavajo? 
        To so lahko množice mladih, ki brez pravega 
življenjskega smisla tavajo 'od žurke do žurke'. Mladi, 
ki samo čakajo vikend, da se napijejo, da se 'zadenejo'. 
Množice zasvojencev vseh vrst. Pa generacije ljudi 
srednjih let, ki so v hlepenju po dobičku in položaju 
pozabili na odnose v družini, z bližnjimi ter Bogom. Pa 
množice družin in posameznikov, ki ob nedeljah in 
praznikih oblegajo trgovske centre. Tam iščejo mir, 
počitek in sprostitev. Ali pa starejši, ki so osamljeni in 
ne vidijo pravega smisla svojega bivanja. 
        Jezus je tudi danes sočuten ob pogledu na vse te 
množice: »Zasmilile so se mu!« Krščanski Bog je 
sočuten. Ima srce za nas in za naše slabosti. O tem nam 
govori pobožnost do Srca Jezusovega. Mesec junij ji je 
posvečen. Jezus nam je razodel svoje Srce, da bi nam 
bolj približal svojo ljubezen in da bi mi lažje dojeli, kako 
zelo nas ljubi. Ko je kot človek živel na zemlji, je bil vsak 
utrip Njegovega Srca iz ljubezni do nebeškega Očeta za 
nas ljudi, tudi zame. Ljubil nas je do konca. Iz 
Njegovega prebodenega Srca je pritekla voda, ki nas 
očiščuje ter kri, ki prinaša polnost Božjega življenja.  
       Ponesimo to ljubezen današnjemu človeku. 
   don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Pri mašah beremo vrtnice z 
naslovom: Evharistija v šoli svetnikov.  
– Danes  14. junija je 11. nedelja med letom. Nabirka za semenišče. 
– V petek 19. junija slovesni praznik Srca Jezusovega. V cerkvi sv. Alojzija 
molitvena ura za nadškofa ob 9.00 ter maša ob 10.00. Maša v domu ob 16.00.  
– V soboto 20. junija praznik Marijinega brezmadežnega srca. Krst osmega otroka 
v družini Valant ob 16.00. 
– V nedeljo 21. junija je 12. med letom.  

– Don Bosko: V ponedeljek 22. junija ne bo jutranje maše. 
– V torek 23. junija biblična skupina pri don Bosku ob 19.00. 
– V sredo 24. junija slovesni praznik Rojstva Janeza Krstnika - kres. Spominski dan 
Marije Pomočnice kristjanov. Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo. Srečanje 
ZMP pri Don Bosku pri večerni maši.  
– V četrtek 25. junija praznik: DAN DRŽAVNOSTI. Molimo za našo domovino.  
– V nedeljo 28. junija je 13. med letom.  
– Novomašnik Rok Vinko Žlender, lazarist iz župnije Maribor-Sv. Marija bo prejel 
duhovniško posvečenje v ljubljanski stolnici 29. 6. 2020 ob 9.00; v diakona pa bo 
posvečen Simon Lampreht iz župnije Svečina in sicer v stolnici v Mariboru v 
nedeljo 28. 6. ob 16.00. Vse letošnje novomašnike priporočamo v molitev. 
– 24-urna molitev v zahvalo za dar duhovnih poklicev ter nove poklice bo v 
stolnici od petka 26. 6. z mašo ob 19.00 do sobote 27. 6. 2020 zvečer. Vabljeni! 
– Romanje za družine v Medžugorje od 19.-21. 6. 2020. Vzemite letak zadaj. 
– OKLICI: poročiti se želita Matej Ogrin in Klavdija Slana z Borove vasi 30 ter Aljaž Kus in 
Jasmina Valente z Ul. Dušana Mravljaka 21. Čestitamo in jih priporočamo v molitev.  

– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  

– V Don Boskovem centru so mojstri namestili vsa predvidena okna (28, od tega 
eno veliko v dvorani) in tri servisna vrata ter s stenami 'zaprli' del okrog dvorane, 
kjer zdaj tudi končujejo izdelavo fasade. Na zunanji del DBC pa že nameščajo odre, 
da bodo v prihodnjih mesecih ta del objekta 'oblekli' s fasado. Iskrena hvala vsem, 
ki to dokaj finančno zahtevno investicijo podpirate s simpatijo, molitvijo in darovi. 
Ob izhodu iz cerkve vzemite informativne lističe, ki jih lahko ponudite še drugim. 
 

 

 

POLETNI ORATORIJ - Kljub nekaterim pomislekom smo se odločili, da izvedemo 
ta počitniški program – in sicer nekoliko časovno ter številčno omejenega ter 
vsebinsko prilagojenega. Ponujamo možnost DVEH TEDNOV, in sicer  
1.teden: 29. junij – 3. julij ter 2. teden: 6. – 10. julij. Obvezne pisne prijave. 
Priporočamo prijave v 2. teden, ker se 1. teden hitro polni. Podrobnosti 
(prijavnice, izjava … ) na spletu: maribor.donbosko.si (v oddelku: obvestila). 
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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 14. – 28. junij 2020 
NEDELJA 
14. 06. 
11. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + Mirka Vogrinca, 5. obl. 
v čast Mariji Pomočnici za varstvo otrok 

ponedeljek 
15. 06.  
Vid, mučenec 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
za + Slavico Šalamun, družino Jerman, Šalamun 
za + brata Avguština Petriča 

torek 
16. 06.  
Beno, škof 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + Marjana Pintarja, obl. 
za zdravje 
za + Erno Šnuderl 

sreda         
17. 06. – Terezija, redovnica 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren 
za uspešno operacijo in ozdravljenje 

četrtek 
18. 06.  – Elizabeta, redovnica 

R 

B 

8.00 

18.30  

 
za svetost Cerkve, za ozdravljenje 

petek  
19. 06.   
SRCE JEZUSOVO  

R 

B 

8.00 

16.00 

18.30 

 
za ++ in žive v domu oskrbovancev 
v čast Srcu Jezusovemu za ozdravitev 

sobota  
20. 06.  
Marijino Brezmadežno srce 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
za + Feliksa Jelena 
 

NEDELJA 
21. 06. – Alojzij Gonzaga, red. 
12. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za + Alojza Holerja 
za + Franca Soršaka in vse Soršakove 
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 
22. 06.  
Janez Fisher, Tomaž More 

B 

R 

B 

 

18.00 

18.30 

          /ni jutranje maše/ 
za + Elzo Grgan 
za + Cecilijo Ciglar 

torek 
23. 06. - Jožef Cafasso, 
spovednik Janeza Boska 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast Srcu Jezusovemu za ozdravitev 
za + Vero Jež 
za + Anico Greif, 7. dan po pogrebu 

sreda         
24. 06. 
Rojstvo Janeza Krstnika 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

četrtek 
25. 06.  
Doroteja – Dan državnosti 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
 

petek  
26. 06.  – Jožefmarija Escriva 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
 

Sobota 
27. 06.   
Ema Krška, kneginja 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
za + Alojza in Marijo Tertinek 
 

NEDELJA 
28. 06. 
13. nedelja med letom 

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + starše Hercog in Hrnčič 
 

      SOLZE OBŽALOVANJA, POTEM SOLZE SREČE  
V svoji mladosti sem bil iskalec. Poleg študija, ki 

sem ga vzel precej resno, sem prosti čas namenjal 
druženju s prijatelji in pogostemu veseljačenju. 
Tako sem tudi v pijanosti začel odnos s starejšim, 
nevernim dekletom. To razmerje je kar prehitro 
postalo zelo resno. Preveč resno za moje takratno 
dojemanje. Tisto poletje sem živel, kot da je ves 
svet moj. Prvo opozorilo je prišlo kar kmalu. Pijan 
sem se z avtom zaletel v zid in samo z veliko sreče 
preživel. Pet tednov sem ležal privezan na posteljo, 
polomljen, a živ. Marsikaj sem takrat premišljeval, 
vendar sedaj, ko gledam nazaj, vidim, da še nisem 
bil zrel za kakšno resno odločitev. Sploh se nisem 
zavedal, v kakšno nevarnost sem spravil svoje 
življenje in kaj to pomeni za moje najbližje. Po 
vrnitvi v normalno življenje sem nadaljeval z 
dvojnim življenje: punca in najino 'kakor zakonsko' 
življenje na eni strani in moje življenje v Cerkvi, kjer 
sem končno našel pravo družbo. 

Babica je želela obiskati Brezje. Bil je bolj izlet 
kot pravo romanje. Med mašo sem stopil do 
spovednice, po dolgem času. Ko sem bil noter, se je 
vsulo iz mene: spolnost, pijančevanje, trava … in 
solze obžalovanja. Spovednikov odgovor je bil trd: 
»Prekini, nehaj!« Jokal sem od olajšanja, da sem 
lahko to izpovedal in se teh grehov, ki so me težili v 
notranjosti, pokesal. Te trde besede in Marijina 
mila podoba so bile ukaz, v katerega sploh nisem 
dvomil. Takoj sem prekinil z drogami in spolnostjo. 
S punco sva se razšla. Tako sem bil sam in s trezno 
glavo. Prišla je simpatična, energična brucka s 
primorskim naglasom, ki mi je ob delu v 
študentskem združenju zlezla pod kožo. Ona je bila 
prvo darilo. Po dobri pripravi, sva se poročila. To je 
bilo drugo darilo. V dar sva dobila tudi otroke, tri 
krasne fante in simpatično deklico. Dar na dar! 
Zdaj jih z ženo peljeva na Brezje. In tam gremo po 
kolenih okrog oltarja. Tokrat jočem od radosti in 
hvaležnosti.               (Kateheza za zakonke skupine 2019/20) 

 

BOŽJA BESEDA 
za vsak dan 

poišči na spletu:   hozana.si 
 

 

 
 

PRESVETO SRCE JEZUSOVO, 
USMILI SE NAS. 

 

»Če zmoremo z našim delom 
vsaj v enem mladem človeku 
ohranjevati posvečujočo milost 
Božjo, gotovo s tem Božje Srce 
zelo razveseljujemo. Pa koliko 
takih čistih otroških duš imamo 
pod streho! Moje največje 
veselje je živeti z njimi in zanje. 
Raz njih čela sije Božje sonce in 
iz oči veselje čistih duš.« 

Božji sl. Andrej Majcen 
 

 
 

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 
. 

 
 

 

 

EPT         maribor@sdb.si 

SPLET   maribor.donbosko.si 

FB        Bosko Mariborski 

TEL         02-429.60.40  

-------------------------------------------  



 


