
SEJALEC JE ŠEL SEJAT 
»Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena 

padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo 
seme je padlo na kamnita tla … Ko pa je sonce vzšlo, 
ga je ožgalo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je 
zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na 

dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo 
šestdeseternega in spet drugo trideseternega.«  

(Mt 10,37-39) 
             Ta sejalec je Bog. On ne obupa nad človekom. 
Včasih smo kot kamnita tla. Slišimo Božjo besedo. Sveti 
Duh nas nagovarja. Vendar ne sledimo njegovim 
navdihom. Drugič smo kot kamnita tla. Slišimo, se 
navdušimo. Pa navdušenje hitro mine. In spet gremo 
po stari poti. Tretjič smo kot trnje, grmovje. Skrbi, 
problemi nas obremenijo. Kar Bog seje, zadušijo razne 
zapeljive reklame. Včasih smo pa tudi dobra zemlja. 
Sledimo navdihom Svetega Duha ter tudi izpolnimo, 
kar nas navdihuje. Enkrat imamo več volje, drugič 
manj, tako so tudi naši sadovi različni. 
              Bog je torej sejalec. Kliče pa tudi nas, da mu 
sledimo, da tudi mi postanemo sejalci Božje besede. To 
ste predvsem starši. S krstom vključite svoje otroke v 
občestvo Cerkve. Ob vas rastejo v ljubezni do Boga in 
bližjega. Kot kristjani smo poklicani, da smo 
oznanjevalci veselega oznanila tam, kjer živimo. S 
svojim življenjem, pa tudi besedo, naj bi sejali dobra 
semena v srca današnjega človeka. Pomembno je, da 
sejemo. Kaj bo zraslo, ni naša skrb. Bog bo zalival in 
dajal rast. On nikoli ne obupa; tudi nad nami ne. 
                         don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V mesecu juliju in avgustu pri don Bosku med tednom ni jutranjih maš. 
– Danes  12. junija je 15. nedelja med letom. Zvečer začetek prvega 
uskovniškega tedna v Dominikovem domu na Pohorju.  
– V petek 17. julija maša v domu oskrbovancev ob 16.00.   
– V nedeljo 19. julija je 16. med letom. Drugi uskovniški teden v 
Dominikovem domu na Pohorju.   
– V nedeljo 26. julija je 17. med letom. Krištofova nedelja: zahvala za 
srečno prevožene kilometre ter dar za vozila misijonarjev.  
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  
– FASADA. V Don Boskovem centru mojstri končujejo fasado na severni 
strani, v naslednjih dneh pa bodo namestili vrata na dvorano in ob njej. 
Iskrena hvala vsem, ki to dokaj finančno zahtevno investicijo podpirate s 
simpatijo, molitvijo in svojimi darovi. Hvala tudi 'skritim' dobrotnikom, ki 
darujete kak dar v nabiralniku v cerkvi. Ob izhodu iz cerkve vzemite 
informativne lističe ter jih ponudite še drugim. Bog vam obilo poplačaj.   
 

 

 

POLETNI ORATORIJ - Kljub omejenim razmeram je oratorij oba tedna 
lepo potekal. Sodelovala je čez sto otrok ter več kot trideset 
animatorjev. Hvala g. Janezu Potočniku za vso organizacijo in delo. Hvala 
pa tudi vsem animatorjem , ki so se zelo lepo vključili v vse dejavnosti.  
 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
»O, Jezus, ponižni in usmiljeni brat vseh ljudi, bodi tudi meni prijatelj in 
sovoznik v življenju in smrti! Vdan v Božjo voljo Te iskreno prosim, da 
bediš nad menoj in vsemi drugimi vozniki. Ti poznaš vse skušnjave in 
nevarnosti, ki mi pretijo na cestah. Zato srčno želim, da bi Ti uravnaval 
moje čute, moje ude in moj razum. Dobrotljivo mi očisti in razsvetli misli, 
želje, besede in dejanja. Ne dopusti, da se ponesrečim jaz ali da bi postali 
zaradi mene drugi nesrečni. Naj se vedno ravnam po prometnih predpisih 
in vozniških dolžnostih. Le tako bom mogel s tvojo pomočjo varno voziti 
po cestah življenja. In ti, o Marija, izprosi mi s svojo ljubečo materinsko 
besedo pri Bogu pravo spoznanje, potrebno zdravje in previdnost za 
srečno vožnjo. Posebno me priporoči za milost vere. Potem bom vozil 
zares srečno tudi v večno življenje. Amen.«                Vir: Aleteia   
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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 12. – 26. julij 2020 
NEDELJA 
12. 07. – Mohor in Fortunat 
15. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za + Stanislava Obaha, 7. dan  
za + Vero Jež 
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 
13. 07.  
Henrik, cesar 

R 

B 

18.00 

18.30 

v zahvalo za vse prejete dobrote 
v čast Svetemu Duhu za zdravje 

torek 
14. 07.  
Kamil, redovnik 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
v zahvalo za družino 

sreda         
15. 07. – Bonaventura, 
cerkveni učitelj 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
v zahvalo za letošnji oratorij  
za + Katarino Jeretin 

četrtek 
16. 07.   
Karmelska Mari Božja 

R 

B 

8.00 

18.30  

 
za + Stanislava Obaha 

petek        
17. 07.   
Aleš, spokornik  

R 

B 

8.00 

16.00 

18.30 

 
za ++ in žive v domu oskrbovancev 
za duhovne poklice 

sobota           
18. 07.  
Elij, mučenec 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
v zahvalo za zdravje 

NEDELJA 
19. 07.  
16. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
po namenu darovalcev 
za blagoslov zakona 

ponedeljek 
20. 07.  
Marjeta, mučenka 

R 

B 

18.00 

18.30 

v dober namen 
v zahvalo ob obletnici poroke - Pliberšek 

torek 
21. 07. – Danijel, prerok 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
za + Stanislava Obaha 

sreda         
22. 07. – Marija Magdalena 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za + Stanislava Obaha 

četrtek 
23. 07.  - Brigita Švedska, 
sozavetnica Evrope 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + Franca Viraga 
 

petek  
24. 07.   
Krištof, mučenec 

R 

B 

8.00 

18.30 

 
za + starša Viktorja in Matildo 

sobota 
25. 07.   
Jakob Starejši, apostol 

R 

B 

18.00 

18.30 

v dober namen 
 

NEDELJA 
26. 07. – Joahim in Ana,  
                 starši Device Marije 
17. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
za + Franca in Pavlino Flajšar, 10. obl. 
za + Janeza in Štefko Horvat, obl.  

ORATORIJ '20: ZAUPAM, ZATO SI UPAM 
Oratorij je bil letos kar precej drugačen za nas animatorje, 
naše delavnice in tudi otroke. Letos nam je malce zagodel 
virus, vendar se nismo predali ter uspešno izvedli oratorij. 
Delo je večinoma potekalo po skupinah in predvsem zu-
naj. Otroci so bili v 1. tednu razdeljeni v 5 skupin, v 2. ted-
nu pa v 4 (zaradi ukrepov NIJZ). Ena od teh skupin je bila 
posebna, saj se je večinoma ukvarjala s športnimi aktiv-
nostmi in imenovala se je športna skupina.  Druge skupine 
so temeljile na starosti otrok. Vsaka skupina je imela 
približno tri ali štiri animatorje, ki so skrbeli za otroke ter 
delavnice. Celoten dan se je pričel z jutranjim varstvom za 
otroke, ki so to potrebovali. Nato je sledil začetek, kjer 
smo plesali in peli. Kasneje smo si ogledali tudi film, ki nas 
je spremljal v kateheze. Če smo bili v učilnicah, smo imeli 
animatorji in voditelji zaščitne maske. Sledila je malica, ki 
so jo otroci to leto prinašali od doma. Potem so sledile de-
lavnice, ki so prav tako potekale v določenih skupinah. 
Kosilo je bilo kmalu za tem, kjer smo z otroki sedeli po 
skupinah, tako kot celoten dan. Sledilo je popoldansko 
varstvo, ki je temeljilo na igrah in druženju znotraj skupin. 
Ko so otroci odšli, smo vse prostore in predmete, ki so bili 
v stiku z nami in otroci, temeljito razkužili ter pripravili za 
ponovno uporabo. Letošnji oratorij je bil izziv za nas vse, 
vendar mislim, da smo to nalogo odlično opravili, hkrati pa 
smo prevzeli tudi veliko odgovornost. Kot letošnji naslov 
oratorija tudi nam govori: Kdor zaupa, ta si upa!    Lanatija 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
TEL: 02-429.60.40   ---    EPT: maribor@sdb.si 
SPLET: maribor.donbosko.si --- FB: Bosko Mariborski 

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 
. 

 

 

 

 

MOLITEV V AVTU 
Dobri Bog, na priprošnjo svetega 
Krištofa nas varuj pred nevarnostmi 
in nezgodami. Utrdi v nas zavest 
odgovornosti in nas z vsake poti 
srečno pripelji domov. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.  
Sveti angel …  
Sveti Krištof, prosi za nas. 

 
 

 

ORATORIJSKA HIMNA 
 

Kdor zaupa, ta si upa,  
ni ga strah, ko je tema. 
Ta, ki ljubi, vedno upa,  
v Bogu svoj pristan ima. 
Če zaupaš, se nikar ne boj.  
Oče, ki te ljubi, bo s teboj. 
 

1. V lepoti duše je zaklad,  
po katerem hrepenim.  
Bolj ko ljubim, bolj sem mlad,  
se življenja veselim. 
 

2. Ko trudim se, vse naredim,  
vse kar zmorem, vse kar znam; 
skrbno Bogu izročim,  
Njemu vsega se predam. (P.P.) 



 

 

 


