
V KRISTUSU BOMO ZAŽIVELI NOVO ŽIVLJENJE 
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene 
vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni 

mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne 
hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje 

življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje 
zaradi mene, ga bo naše.« (Mt 10,37-39) 

 

Kako razumeti te Jezusove besede? 
        Na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija 2020, bo v 
duhovnika posvečen lazarist Rok Vinko Žlender iz 
župnije Maribor – Sv. Marija. Delal je na sodišču, imel 
svoje stanovanje, avto, prijateljico … Zaslišal je Božji 
klic. Pustil je vse. Sledil je Jezusovemu vabilu. On mu 
sedaj prinaša polnost sreče.  
       Apostol Pavel razlaga v pismu Rimljanom, da smo s 
krstom umrli staremu človeku. Nato pravi: »Če pa smo 
s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi 
živeli.« (Rim 6,8) 
        Ustvarjeni smo po Božji brezpogojni ljubezni. S 
krstom smo se vključili vanjo. Boga smo sprejeli za 
temelj svojega življenja. On nam omogoča, da tudi 
sami oblikujemo odnose ljubezni. Zato velja: če je Bog 
na prvem mestu, bo vse na pravem mestu. Sami smo 
slabotni. Mimogrede užalimo drugega, naredimo kaj 
narobe. S svojo močjo ne moremo biti dobri.  
       Jezus je kot Bog zaživel naše človeško življenje. 
Sprejel je tudi trpljenje, smrt. Tretji dan pa je bil grob 
prazen. Pri vsaki maši se obnavlja ta daritev. V obhajilu 
postane Jezus naša hrana.  
        V Njegovi moči zaživimo prave odnose ljubezni.    
   don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V mesecu juliju in avgustu pri don Bosku med tednom ni jutranjih maš. 
– Danes  28. junija je 13. nedelja med letom. Krst otroka ter blagoslov 
animatorjev med mašo ob 10.30.  
– V ponedeljek 29. junija slovesni praznik prvakov apostolov sv. Petra in Pavla. 
– V torek 30. junija spomin sv. Janeza Boska z molitvami ob vaji srečne smrti.  
– V četrtek 2. julija praznik Ptujskogorske Matere Božje. Maša z oratorijem ob 
11.30. Molitev za duhovniške in redovniške poklice /pri don Bosku pred mašo; 
Radvanje po maši/. 
– V petek 3. julija se bomo izročili Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in 
starejše na domu. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.   
– V soboto 4. julija se bomo izročili Srcu Marijinemu.   
– V nedeljo 5. julija je 14. med letom; slovesni praznik slovanskih apostolov sv. 
Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope.  
– V četrtek 9. julija maša z oratorijem ob 11.30.  
– V nedeljo 12. julija je 15. med letom.  
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  
– FASADA. V Don Boskovem centru so mojstri končali glavna dela ob večnamenski 
dvorani in se 'preselili' na zunanji del fasade in začeli nameščati stekleno volno.  
Iskrena hvala vsem, ki to dokaj finančno zahtevno investicijo podpirate s 
simpatijo, molitvijo in svojimi darovi. Hvala tudi 'skritim' dobrotnikom, ki 3 
darujete kak dar v nabiralniku v cerkvi. 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. Oratorij bo trajal kot običajno DVA TEDNA, in sicer  
1.teden (že zaseden): 29. 6.–3.7. ter 2. teden (prostih je še nekaj mest): 6.–10. 
julij. Obvezne pisne prijave. Prijavite se lahko še za 2. teden … Podrobnosti 
(prijavnice, izjava … ) na spletu: maribor.donbosko.si (v oddelku: obvestila). 
 

 

VRTNICE za leto 2020 
»Vse, kar delamo, delamo za Jezusa. Naše življenje nima drugega smisla in cilja, 
vendar ga mnogi kljub temu ne morejo razumeti. Jaz služim Jezusu štiriindvajset 
ur na dan. Vsako stvar delam Zanj in On mi daje moči za to. Ljubim ga v ubogih in 
uboge ljubim v Njem. A Gospod je vedno na prvem mestu. Vsakič, ko pride kdo k 
nam na obisk, ga pospremim v kapelo k molitvi in mu rečem: 'Pozdravimo najprej 
hišnega Gospodarja. Jezus je tu: Zanj delamo, Njemu se darujemo. On nam daje 
moč, da to življenje živimo radostno.«      (sv. Mati Terezija iz Kalkute) 
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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 28. junij – 12. julij 2020 
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 
v zahvalo za vnuke 
za novokrščenca Izaka 

ponedeljek 
29. 06.  
Peter in Pavel, apostola 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast Srcu Jezusovemu za zdravje 
za + Petra in Genovefo Knechtl 
v priprošnjo Mariji Pomočnici za spreobrnjenje 

torek 
30. 06.  
Prvi mučenci rimske Cerkve 

B 

R 

B 

8.00 

18.00 

18.30 

v čast sv. Jožefu za varstvo  
 

sreda         
01. 07. – Estera, SP žena 

R 

B 

8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
po namenu 

četrtek 
02. 07.   
Ptujskogorska Mati Božja 

R 

B 

8.00 

11.30 

18.30  

za duhovniške in redovniške poklice 
/maša z oratorijem - vabljeni/ 

petek            prvi petek 
03. 07.   
Tomaž, apostol  

R 

B 

8.00 

16.00 

18.30 

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

sobota          prva sobota 
04. 07.  
Elizabeta Portugalska, kraljica 

R 

B 

18.00 

18.30 

v čast Srcu Marijinemu 
za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA 
05. 07. – Ciril in Metod 
14. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ starše in brate Tomažič, obl.  
za + Ivana Verdonika, obl. 
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 
06. 07. Marija Goreti, 
mučenka 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
v čast Svetemu Duhu 

torek 
07. 07. – Anton Zaharija, red. 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
 

sreda         
08. 07. - Kilijan, mučenec 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + Feliksa Jelena, 3. obl. 
 

četrtek 
09. 07.  
Avguštin in kitajski mučenci 

R 

B 

8.00 

11.30 

18.30 

 
/maša z oratorijem - vabljeni/ 
 

petek  
10. 07.   
Amalija, redovnica 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
 

Sobota 
11. 07.   
Benedikt, zavetnik Evrope 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
 

NEDELJA 
12. 07. 
15. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + Vero Jež 
 

NAGOVOR MAMICE PROOBHAJANCEM 
S ponosom in radostjo v srcu vas lepo pozdravljam, 

dragi prvoobhajanci, g. župnik, spoštovani starši in vsi 
navzoči pri tej slovesnosti! 

DANES JE DAN, KI GA DAL JE GOSPOD … 
Tako poje pesem, ki jo danes veselo prepevajo 

naša srca, kajti to je vaš dan, dragi prvoobhajanci! 
Verjamem, da se danes živo spominjamo, kako hitro je 
minil čas, kar smo vas prvič prinesli pred oltar, da bi 
vas duhovnik oblil z blagoslovljeno vodo in vas krstil. 
Dan, ko ste postali Božji otroci …  

Spominjamo se vašega prvega nasmeška, prve 
besede, prvih žalosti, modric, prvih korakov, kot tudi 
prvega dne v šoli … In z veseljem ter ponosom bomo v 
spomin vtisnili tudi današnji dan, ko bo Jezus prvič 
prišel v vaše srce. 

Še lepše, ravno v  mesecu, ko še posebej častimo 
Jezusovo sveto srce. Jezusovo srce je bilo polno 
zaupanja, topline in odpuščanja. Želimo, da bi bila tudi 
vaša srca napolnjena z vero, upanjem in ljubeznijo, 
kakor jih je tudi On nosil vedno v srcu.  

Kajti vrednote srca so poštenost, resnicoljubnost, 
iskrenost, ljubeznivost, usmiljenje … 

Ni vedno lahko, pa vendar: Z Jezusom v vašem 
vsakdanjem življenju vam bo uspelo, da boste  te 
vrednote vedno sprejemali. Kajti Jezus je naš prijatelj, 
prijatelj, ki resnično živi v nas in nas zmeraj sprejema 
točno takšne, kakršni smo. Zato naj bo danes vaš 
poseben dan in kot poje pesem:  

RADUJMO SE , VESELIMO SE GA … 
 

ORATORIJ 
     Oratoriji so posebnost in mladost slovenske Cerkve. 
Če se druge Cerkve ponašajo z velikani in filozofi, s 
pomembnimi možmi v vrhovih cerkvene hierarhije, z 
mnogimi svetniki ali delovanji na vseh področjih 
življenja, se mi lahko ponašamo z letnimi oratoriji.  
     Ta dejavnost sredi počitnic je res postala mavrica 
upanja in veselja! Zaradi druženja, igric in delavnic, so 
mladi pripravljeni ugasniti računalnike, pustiti 
telefone nekje v predalu in preživeti nekaj dni z 
drugimi – iz oči v oči.                (s. Emanuela Žerdin, FBS) 

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: 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  

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

Papež FRANČIŠEK salezijancem 

marca na 28. vrhovnem zboru 
 

Pomenljivo je, da vrhovni zbor 

obhajate v Valdoccu, kraju spo-

mina, kjer so se don Boskove 

ustanovitvene sanje uresničile in 

naredile prve korake. Prepričan 

sem, da bosta hrup in kričanje iz 

oratorijev najboljša in najbolj 

učinkovita glasba, da bo Duh 

poživil karizmatični dar vašega 

ustanovitelja. Ne zapirajte oken 

pred tem hrupom od spodaj … 

Pustite, naj vas spremlja ter vas 

ohranja nemirne in neustrašene v 

razločevanju; dovolite, da ti gla-

sovi in pesmi obudijo v vas obraze 

tolikih drugih mladih, ki so iz 

različnih razlogov kot ovce brez 

pastirja (prim. Mr 6,34).     



  


