
NEBEŠKO KRALJESTVO 
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu,  

skritemu na njivi … Od veselja nad njim je šel  
in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. 

Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu,  
ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser,  

gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.«  
(Mt 13,44-46) 

     Sporočilo prilik: nebeško kraljestvo je edina 
resnično pomembna stvar, za katero si moramo na 
tem svetu z vsem srcem prizadevati. Vse ostalo nas 
ovira pri dosegu našega življenjskega cilja. Ta 
evangeljski odlomek nas na nek način uči, da ne 
smemo biti malenkostni. Velikokrat se namreč naše 
želje v bistvu ne razlikujejo od želja razvajenih otrok. 
Hipoma, ko dosežemo njihovo izpolnitev, z dobljenim 
nismo zadovoljni. Pričenjamo si izmišljati nove želje, z 
izpolnitvijo katerih seveda ponovno ne bomo 
zadovoljni. V kolikor pa pogledamo malo globlje, 
vidimo, da je to nezadovoljstvo popolnoma razumljivo, 
saj te želje v bistvu niso nikakršne želje. So navaden 
drobiž, ponaredek, falsifikat, s katerim se trudimo 
zapolniti našo praznino. Zemeljske dobrine namreč ne 
morejo potešiti hrepenenja naše notranjosti po nečem 
večjem, presežnem. Hipoma, ko se izpolnijo, izgubijo 
svoj blišč in sijaj. V bistvu velikokrat niti ne vemo, kaj si 
želimo. Slovenski alpinist Nejc Zaplotnik je v svoji knjigi 
Pot zapisal modro misel: »Kdor išče cilj, ostane prazen, 
ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil 
v sebi.« Jezus je naša pot, ki nas edina pelje v polnost 
Ljubezni, v večno življenje.    
                         don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V mesecu juliju in avgustu pri don Bosku med tednom ni jutranjih maš. 
– Danes  26. junija je 17. nedelja med letom, Krištofova nedelja: zahvala za 
srečno prevožene kilometre, blagoslov naših prevoznih sredstev ter povabilo, da v 
okviru misijonske akcije MIVA darujete za vozila misijonarjev. 
– V petek 31. julija spominski dan sv. Janeza Boska.  
– V nedeljo 2. avgusta je 18. med letom.  
– V četrtek 6. avgusta praznik Jezusove spremenitve na gori. Molitev za 
duhovniške in redovniške poklice (pri Don Bosku pred mašo; po maši v Radvanju). 
– V petek 7. avgusta prvi v mesecu: posvetitev Srcu Jezusovemu. Maša v domu 
oskrbovancev ob 16.00.   
– V soboto 8. avgusta ob prvi soboti posvetitev Srcu Marijinemu.  
– V nedeljo 9. avgusta je 19. med letom.  
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  
 

– FASADA. V Don Boskovem centru so mojstri zaključili s fasado na severni strani in 
nadaljujejo s pritrjevanjem steklene volne na zahodni strani. V prihodnjem tednu 
bodo namestili vhodna vrata v dvorano in ob njej. Iskrena hvala vsem za vaše 
darove in za to, da to dokaj veliko in pomembno delo podpirate s simpatijo, 
molitvijo in svojimi darovi. Ob izhodu iz cerkve še vedno lahko vzamite 
informativne lističe ter jih ponudite še drugim. Bog vam obilo poplačaj.   
 
KRIŠTOFOVA NEDELJA: »Z veseljem darujem – življenja rešujem« 

Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Na ta dan blagoslavljamo vozila in 
prosimo blagoslova za varno vožnjo ter tudi, da nas Bog na priprošnjo svetega 
Krištofa varuje na vseh poteh našega življenja. Obenem se tudi spominjamo naših 
misijonarjev, ki delujejo po celem svetu in ljudem prinašajo veselo oznanilo Jezusa 
Kristusa. V glavnem to počnejo s konkretnimi deli ljubezni, saj večinoma delujejo v 
deželah tretjega sveta, kjer vlada hudo pomanjkanje. Le-to se je s pandemijo 
koronavirusa sedaj še povečalo.  

Zato smo danes ob koncu maše povabljeni, da v okviru misijonske akcije 
MIVA tudi mi v zahvalo za srečno vožnjo darujemo za nakup prepotrebnih 
avtomobilov in raznih drugih prevoznih sredstev za naše misijonarje. Sv. Krištof je 
priprošnjik za varno pot, kakor tudi zavetnik zoper naglo in neprevideno smrt. 
Končni cilj vseh nas pa je Božje kraljestvo, ki je edini resnični zaklad, za katerega si 
mora vsak človek z vsem srcem prizadevati. Tudi mi se lahko z darovi za nove 
avtomobile dejavno vključimo v delo naših misijonarjev in smo na nek način tudi mi  
sami »kristonosci«. Z dejanji namreč dosledno izražamo vero. Misijonarji se vam iz 
srca zahvaljujejo za vaše darove. Naj Bog obilno povrne vašo darežljivost.     
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SVETE MAŠE 
B – J. Bosko 

R – Radvanje 26. julij – 9. avgust 2020 
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.  

ponedeljek 
27. 07. - Gorazd, Kliment, 
učenci sv. Cirila in Metoda 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + Rudija in Ano Rinc 
za + Jožeta Pahovnika in + Jakobčeve 

torek 
28. 07.  - Viktor, papež 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
 

sreda         
29. 07.  
Marta, Lazarjeva sestra 

R 

B 

8.00 

18.30 

za + g. Štefana Ferenčaka  
za + Stanislava Obaha 

četrtek 
30. 07.  - Peter Krizolog, škof 

R 

B 

8.00 

18.30  

za + Nado Breg in vse Lešnikove 
za + Stanislava Obaha 

petek        
31. 07.   
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov  

R 

B 

8.00 

18.30 

 

sobota           
01. 08.  
Alfonz Ligvorij, škof 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + g. Janka Kača 
za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA 
02. 08.  
18. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za + Antona in Marijo LInec 
za + Vero Jež 
v zahvalo ter blagoslov zakona 

ponedeljek 
03. 08.  
Lidija, svetopisemska žena 

R 

B 

18.00 

18.30 

 
v čast Svetemu Duhu 

torek 
04. 08.   
Janez Vianney, arški župnik 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + g. Štefana Ferenčaka  
v zahvalo in blagoslov Anamarije 

sreda         
05. 08. - Marija Snežna(Nives) 

R 

B 

8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 
 

četrtek 
06. 08.  – Jezusova 
spremenitev na gori 

R 

B 

8.00 

18.30 

za duhovne poklice 
za + Stanislava Obaha, 30. dan 

petek                prvi petek 
07. 08.   
Sikst, papež, mučenec 

R 

B 

8.00 

16.00 

18.30 

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

sobota 
08. 08.   
Dominik, ust. dominikancev 

R 

B 

18.00 

18.30 

v čast Srcu Marijinemu 
za zdravje na duši v družini 

NEDELJA 
09. 08. – Edith Stein, muč. 
19. nedelja med letom  

B 
R 
B 

8.00 
9.00 
10.30 

za + Stanislava Obaha 
 
za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

Misijonarka S. METKA KASTELIC iz BRAZILIJE 

      V Itapeviju je na šolsko dvorišče zapeljalo novo 
terensko vozilo Chevrolet – S10, dar MIVA Slovenije in 
vseh, ki na misijonarje mislite ob daru na Krištofovo 
nedeljo. Naša sestrska skupnost v tej gorati periferiji 
Montserrata skrbi za kmetijsko šolo, kamor prihajajo 
otroci iz oddaljenih kmetij in so jim naša šola, oratorij, 
knjižnica, športno igrišče, kapela … edina točka 
socializacije, rasti v veri in priložnost izobrazbe. Novo 
vozilo so otroci, učitelji in vzgojna pastoralna skupnost 
sprejeli na vhodu in ob spremljavi sambe, bobnov in 
navdušenem vriskanju pripravili sprejem ravnatelju 
Matjažu ter izrazili hvaležnost Misijonskemu središču, 
MIVI Slovenije in vsem dobrotnikom. Ganjen deček 
Fernando je s solzami v očeh vprašal: “Ali bo ta lep 
avtomobil resnično ostal pri nas”?  
      Avto veselo nabira kilometre in služi za nakup 
hrane, potrebščin za osnovno šolo in socialni program 
šole Itapevi, katehezo in družinsko pastoralo Kapele 
Karmelske Matere Božje, spremljanje družin lokalne 
skupnosti, prevoze starejših oseb in nosečnic k 
zdravniku, za dnevno oskrbo petih enot Varne hiše za 
otroke in mladostnike ter za prevoze redovne 
skupnosti na kateheze, oratorije in maše. Beseda in 
izkušnja, ki ostaja, je ena: hvaležnost! Naj bo vaša 
dobrota znana vsem ljudem. 
 

Božji služabnik ANDREJ MAJCEN  
o svojem misijonskem poslanstvu 
      Hvaležen Bogu, da me je poklical v misijone don 
Boskovih sanj – na Kitajsko in v Vietnama. Da sem 
lahko uresničeval salezijansko vzgojno poslanstvo za 
mladino v raznih krajih, med različnimi plemeni in 
narodi, v različnih družbenih, političnih in šolskih 
sistemih. Prav zanimiva je avantura življenja, v katero 
nas Bog pošilja. Na biseromašno harfo bi rad zapel 
zahvalo: Hvala ti, Bog, da si me poklical v salezijansko 
družbo in me poslal oznanjat evangelij na Daljni 
vzhod! Če se salezijanci vsi skupaj izročimo Mariji 
Pomočnici in vodstvu sv. Janeza Boska, nas bosta 
vodila skozi življenje, viharje in preizkušnje. Bogu, 
Svetemu Duhu in Mariji naj bo čast in hvala.  

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. 
 

 

------------------------------------- 
»Pojdite po vsem svetu  
in oznanite evangelij  
vsemu stvarstvu!«   Mr 16,15 
-------------------------------------------------- 
 
 

Tel: 02-429.60.40      
Ept: maribor@sdb.si 
Splet: maribor.donbosko.si  
Fb: Bosko Mariborski 
 



  


