
»PRIDI, PRIDI SVETI DUH« 
»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani  

na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum,  
kot bi se bližal silovit vihar,  

in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali …  
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom« (Apd 2,1-2.4) 

 

Kdo je Sveti Duh? 
– To je Duh, ki nas ob krstu napravi za Božje otroke.  
– To je Duh, ki ga pri vsaki maši kličemo nad kruh in 
vino. Spremenita se v telo in kri našega Odrešenika 
Jezusa Kristusa.  
– To je Duh, ki nas pri spovedi očisti grehov: da 
spoznamo svojo grešnost in nebogljenost, ter začuti-
mo neskončno usmiljeno ljubezen našega Odrešenika 
Jezusa Kristusa.  
– To je Duh, ki posvečuje olje ob bolniškem maziljenju, 
ter podeljuje našim bolnim telesno in duhovno zdravje.  
– To je Duh, ki nas vse po maziljenju pri sveti birmi kliče 
k svetosti.  
– To je Duh, ki fanta in dekle poveže v zakonsko 
skupnost, da postaneta eno telo in ena duša. Ljubezen 
med zakoncema izraža ljubezen Kristusa do njegove 
Cerkve. Kot je Kristus dal življenje za nas, se tudi 
zakonca darujete drug za drugega, za svoje otroke, za 
svojo družino. 
– To je Duh, ki tudi danes kliče mnoge, da se mu 
popolnoma posvetijo. Ob duhovniškem posvečenju je 
nas, duhovnike, napravil za orodje Božje milosti. 
     V moči Svetega Duha lahko zaživimo v Božji ljubezni 
z vsemi ljudmi. Zato se odprimo njegovim navdihom. 
   don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Pri mašah bomo brali vrtnice z 
naslovom: Evharistija v šoli svetnikov.  
– Danes 31. maja je slovesni praznik prihoda Svetega Duha - BINKOŠTI. Je 
zaključek šmarnične pobožnosti. Letošnji birmanci se še posebej zahvaljujejo za 
prejem zakramenta potrditve v veri.  
– Jutri  1. junija je binkoštni ponedeljek; praznik Marije, Matere Cerkve.  

– Don Bosko: V sredo 3. junija je zaključno srečanje veroučencev. 
– V četrtek 4. junija molitvena ura za duhovniške in redovniške poklice  
– V petek 5. junija prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu ter obiskali 
starejše in bolne na domu. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00. 
– V soboto 6. junija se bomo posvetili Srcu Marijinemu.    
– V nedeljo 7. junija je slovesni praznik SVETE TROJICE.  

– Don Bosko: Maša z veroučenci ob 10.30. 
           – Radvanje: sklepno srečanje veroučencev v torek 6. in 7. razred ob 15.30; 
v sredo 4. in 5. razred ob 17.00.  
– V torek 9. junija biblična skupina pri don Bosku ob 19.00. 
– V četrtek 11. junija slovesni praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Po maši 
procesija in blagoslovi z Najsvetejšim pri oltarjih. Maša v Radvanju - zvečer.  
   – Don Bosko: V soboto 13. junija praznik prvega sv. obhajila pri maši ob 
10.30. Zbiranje in priprava ob 10.00.  
– V soboto ob godu sv. Antona Padovanskega praznuje naš sobrat Tone Ciglar. 
Čestitamo mu ter ga priporočamo v molitev.  
– V nedeljo 14. junija je 11. med letom. Nabirka za kandidate za duhovništvo.  
– Romanje za družine v Medžugorje od 19.-21. 6. 2020. Vzemite letak zadaj.  
– Glasbena in baletna šola A. M. Slomšek vabi na vpis v torek, 9. junija ob 17.00. 

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

– V Don Boskovem centru so mojstri namestili večino oken na nedokončani del 
objekta, dvoja servisna vrata in s stenami so 'zaprli' del okrog večnamenske 
dvorane. V naslednjih mesecih bodo ta del objekta '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. 
 

 

 

 

 

»Oko se mi je ustavilo na preprosti pa vendar tako lepi sliki 
rakovniške Marije Pomočnice. Marija dviga svoje kraljevsko žezlo 
globoko v naše delo, in ga vodi in spremlja, da bi vsi spoznali Njega, 
ki z razprostrtimi rokami čaka v njenem naročju in nas že vnaprej 
ljubi v svojem Božjem srcu.«    (Božji sl. Andrej Majcen)  
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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 31. maj – 14. junij 2020 
NEDELJA 
31. 06. 
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, v čast Svetemu Duhu 

binkoštni ponedeljek 
01. 06.  
MARIJA, MATI CERKVE 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
 
v čast Svetemu Duhu 

torek 
02. 06.  
Erazem, škof 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
za verne duše v vicah 
za + Ivana Karažinca, obl. 

sreda         
03. 06. – Karel Lwanga, muč. 

R 

B 

8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
v zahvalo za rešitev stanovanjskega problema 

četrtek 
04. 06.  – Kvirin, škof 

R 

B 

8.00 

18.30  

za duhovniške in redovniške poklice ter svetost 
za duhovniške in redovniške poklice 

petek – prvi v mesecu 
05. 06.   
Bonifacij, škof  

R 

B 

8.00 

16.00 

18.30 

v čast Srcu Jezusovemu 
za + in žive v domu oskrbovancev 
za svetost Cerkve 

sobota – kvatrna  
06. 06.  
Norbert, redov. ustanovitelj 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
v čast Srcu Marijinemu 
v čast Svetemu Duhu (za varstvo misli in dejanj) 

NEDELJA 
07. 06. 
SVETA TROJICA 

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
za + starše Majhenič 
za ++ sorodnike // za + starše 

ponedeljek 
08. 06.  
Štefan Šandor, mučenec 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

 
za zdravje sestre Zvezdane 
v zahvalo MP za blagoslovljeno rojstvo 

torek 
09. 06.  
Primož in Felicijan, mučenca 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

za + Ivana Horvata 
po namenu 
za zdravje na duši in telesu 

sreda         
10. 06. – Bogumil, škof 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren 
za + Antona Špiclina, obl.  
za + iz družine Tomažin in Jožefo 

četrtek 
11. 06.  
SV. REŠNJE TELO IN KRI 

R 

B 

18.00 

18.30 

za zdravje 
za duhovne poklice 
 

petek  
12. 06.  – Jožef Kowalski, muč. 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za + Ivana Horvata 

sobota 
13. 06.   
Anton Padovanski, redovnik 

B 

B 

R 

B 

8.00 

10.30 

18.00 

18.30 

v čast in zahvalo Mariji Pomočnici 
za prvoobhajance ter njihove družine 
za + Franca Novaka in obojne starše 
za + in žive dobrotnike Don Boskovega centra 

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 

      VRTNICE: Evharistija v šoli svetnikov  
V mesecu maju smo se ob šmarničnem branju 

srečevali z Božjo Materjo Marijo. Mesec junij pa je 
posvečen Srcu Jezusovemu. Jezus se nam daruje v 
evharistiji pod podobo kruha. Svetniki nam bodo 
pomagali , da bo tudi za nas postala sveta 
Evharistija »luč in moč« za naše vsakdanje življenje.  

Bl. Alojzij Grozde je imel za svoje geslo: »Sveta 
Evharistija, sonce mojega življenja.« 

Arški župnik sv. Janez Vianney je dejal: »Vsa 
dobra dela skupaj ne odtehtajo daritve svete maše, 
ker so človeška dela, maša pa je Božje delo. Tudi 
mučeništva ni mogoče primerjati z njo: to je daritev, 
s katero človek daruje Bogu svoje življenje; maša pa 
je daritev, s katero Bog daruje človeku svoje telo in 
svojo kri … Če bi vedeli, koliko je vredna daritev 
svete maše, ali bolje, če bi imeli vero, bi se je veliko 
bolj goreče udeleževali.« 

Pričevanje redovnice: »Pri sveti maši darujem 
Gospodu ves dan, vse napore in prizadevanja, da bi 
živela po Njegovi volji. Ko se združim z Njim v 
svetem obhajilu, vem, da sem prejela Božjo 
ljubezen. Gospod bo v meni ves dan, vsak trenutek 
bom živela iz Njegove moči. In ko se vračam iz 
cerkve ter vzhajajoče sonce obsije vse stvari z 
mehko svetlobo, čutim, da tudi v meni sije Sonce.« 

Sv. Leopold Mandić pravi: »Z mislimi in željami 
bodimo vedno navzoči pri sveti daritvi, ki se 
opravlja po vsem svetu, tako podnevi kakor ponoči! 
Božje Jagnje odjemlje grehe sveta. Če bi obhajanje 
daritve prenehalo samo za trenutek, bi se tisti hip 
zrušil svet zaradi svojih pregreh. Vedno tesneje se 
oklepajmo Jezusa, ki se daruje pri maši. Imejmo 
široko srce in vključimo ves svet; jaz, ki mašujem, vi 
pa, ko ste pri maši navzoči! Jezusova ljubezen v 
daritvi svete maše neskončno presega vso človeško 
hudobijo in zadoščuje Božjemu veličastvu za vse 
žalitve. Te misli imejte vedno pred očmi.« 
----------------------------------------------------------------------- 

– Telefon (župnija sv. J. Boska in DBC):  02-429.60.40  

 

BOŽJA BESEDA 
za vsak dan 

poišči na spletu:   hozana.si 
 

 
 
 

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 
. 

 
 

 

 

SPLET   maribor.donbosko.si 

FB        Bosko Mariborski   

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

SVETA EVHARISTIJA 

» … je središče duhovnega življe-

nja in vir vseh dobrot. Sv. evha-

ristija naj bo tudi naše zatočiš-

če. Ko delamo, ko imamo teža-

ve, pohitimo z mislimi pred ta-

bernakelj in prosimo Gospoda 

milosti. Vsak utrip mojega življe-

nja naj se spremeni v bogoslu-

žno daritev. Naj postanem hosti-

ja: sveta, čista, brezmadežna, in 

naj po križu dospem k Luči.«  

(Božji sl. Andrej Majcen) 



 


