
»POJDITE TUDI VI V VINOGRAD« 

»Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z 
menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! 

Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.  
Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem?  

Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?  
Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« 

(Mt 20, 13-16)          

        Letos imamo lepo jesen. Spremljajo nas topli 
sončni dnevi. Noči pa so že hladne. Tako se da lepo 
spati. Tudi pridelki so nam dobro obrodili. Veliko je 
sadja. Še posebej grozdje lepo zori, ker so topli dnevi 
in hladne noči. Mnogi ste letos že bili na trgatvah.   
        Neka družina je imela več vinogradov. Trgatev se 
je kar zavlekla. Otroci so pohiteli iz šole ter radi 
pomagali do poznega večera. Bili so res pridni. Oče jim 
je na koncu obljubil, da jih bo v zahvalo peljal v cirkus. 
»Saj bom lahko šel tudi jaz z vami?« se je vprašujoče 
oglasil Tine. V šoli mu je šlo malo slabše. Popoldne se 
je moral vedno učiti. Zato ga ni bilo nikoli zraven pri 
trgatvi. »Seveda«, je odgovoril oče. »Ne, to ni 
pošteno«, so protestirali njegovi bratje in sestre. »Mi 
smo delali in se trudili, njega pa ni bilo zraven.« »Tine 
se je trudil za šolo. Vi imate srečo, da se lažje učite. Ni 
on kriv, da mu gre težje v šoli«, je pojasnil oče.  
         Jezus je povedal krasno priliko o vinogradniku. 
Videl je, da delavci ne bodo dokončali, zato je hodil cel 
dan najemat nove. Zadnje delavce je najel dobro uro 
pred koncem. Na koncu pa je dal vsem enako plačilo. 
Zavedal se je, da mora vsak preživeti svojo družino. 
Gospodar do prvih ni bil krivičen, saj je dal, kolikor so 
se dogovorili. Pokazala pa se je njegova dobrota tudi 
do vseh drugih. – Bodimo Bogu hvaležni za njegove 
darove.                                              don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Danes 20. septembra je 25. nedelja med let. MB-Sv. Križ: zlata maša Tončka Majca. 
– Začeli smo z VEROUKOM. Urnik je na oglasnih deskah. Obvestite sorodnike in 
prijatelje, katerih otroci še ne hodijo k verouku. Ta teden spoved za veroučence. 
– V četrtek  24. septembra goduje bl. A. M. Slomšek, prvi mariborski škof. Obenem 
spominski dan Marije Pomočnice. Srečanje ZMP pri večerni maši. Prejeli bomo 
blagoslov na njeno priprošnjo. Molitev pred Najsvetejšim ob 17.45. 
– V nedeljo  27. septembra je 26. med letom, Slomškova nedelja. Slavje na 
Bizeljskem s pričetkom ob 15.00.  
……………………………………..……………. 
– V sredo  30. septembra spominski dan sv. Janeza Boska. Opravili bomo pobožnost 
ob vaji za srečno smrt. Spomin rojstva in smrti Božj. sl. A. Majcna.  

– Don Bosko: Ne-moč odnosa: ob 19.00 v Majcnovi dvorani predavanje 
salezijanskega profesorja dr. Jožeta Bajzka.   
– V četrtek 1. oktobra molitev za nove duhovne poklice: v Radvanju po maši; pri Don 
Bosku pred mašo ob 17.45. Začetek rožnovenske pobožnosti. Povabljeni k molitvi 
rožnega venca – v cerkvi pred mašo, doma v družini ali pri svoji osebni molitvi. 
Obenem tudi začetek devetdnevnice k Božj. sl. Andreju Majcnu. 
– V petek 2. oktobra se bomo ob prvem petku posvetili Srcu Jezusovemu. Obiskali 
bomo bolne in ostarele na domu.  
– V soboto 3. oktobra se bomo ob prvi soboti posvetili Srcu Marijinemu.  
– V nedeljo  4. oktobra je 27. med letom, rožnovenska. Nova maša pri Materi 
usmiljenja / frančiškani – Maribor ob 10.00.  
 – Radvanje: župnijski praznik: god zavetnika župnijske cerkve ter župnije sv. 
Frančiška Asiškega.   

– Don Bosko: Povabljeni k darovanju za cerkev in Don Boskov center. Bog 
povrni za vaš velikodušen dar.  
…………………………………………………. 
– V petek 9. oktobra povabljeni, da ob obletnici krsta Božj. sl. Andreja Majcna 
poromamo k njegovemu krstnemu kamnu v frančiškansko cerkev Marije Matere 
usmiljenja v Mariboru: sv. maša ob 19.00, pred mašo molitvena ura.  
– ROMANJE v Loreto in Assisi smo zaradi poslabšanja razmer glede virusa prestavili na 
prihodnje leto.  
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).  
 
 

 

DOMOVINA JE NAŠA LJUBA MATI!     bl. A. M. Slomšek 
 

 

 

Naročilo sv.maš in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040  (župnik Franc Brečko) ali po 
e-pošti: franc.brecko@sdb.si ali maribor@sdb.si - splet: maribor.donbosko.si - fb: Bosko Mariborski 
Odgovarja: Franc Brečko, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor   ///   tisk: Tiskarstvo Črnčec.  
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 20. sept. – 4. oktober 2020 
NEDELJA 
20. 09.  
25. nedelja med letom  

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Vladimirja Siranko 
za + Slavka Iskra 
v spomin na Svita in za zdravje otrok 

ponedeljek 
21. 09.  
Matej, evangelist 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha  
v zahvalo za prejete dobrote ter priprošnja za naprej 
v čast Mariji Pomočnici za blagoslov v družini 

torek 
22. 09.   
Mavricij, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

sreda         
23. 09. – pater Pij, redovnik  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
za + Roberta in Franca Čurina 

četrtek 
24. 09.  – bl. Anton Martin 
Slomšek, mariborski škof 

R 

B 

  8.00 

18.30  

 
za + Vladimira Siranko in Barbaro Lovrec 
za + starše Zakeršnik 

petek        
25. 09.  – Sergij, menih 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 
za + Erno Šnuderl 

sobota           
26. 09.  
Kozma in Damijan, muč. 
 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 
 
za + iz družine Korbar in Vdovič 

NEDELJA 
27. 09.  
26. nedelja med letom 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
za + Rudija Osenjaka in za zdravje 
za zdravje v družini in za blagoslov 

ponedeljek 
28. 09.  
Venčeslav, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

torek 
29. 09. – Mihael, Gabrijel, 
Rafael, nadangeli 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Evo Obaha 

sreda         
30. 09. – Hieronim, duh. 

R 

B 

   8.00 

18.30 

 
 

četrtek 
01. 10. – Terezija Deteta 
Jezusa, redovnica 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za duhovniške in redovniške poklice 
 

petek             
02. 10.   
Angeli varuhi 

R 

B 

  8.00 

16.00 

18.30 

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

sobota           
03. 10.  
Gerard, opat 

B 

R 

B 

   8.00 

18.00 

18.30 

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

NEDELJA 
04. 10.  
27. nedelja med letom  

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ iz družine Žuna in Malek 
za + Hermana Vocovnika in sorodnike 
za duhovno osvoboditev 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  
PRI DON BOSKU – O ČASU VIRUSA 
 
 

- Spremljanje maše po TV in nagovori so bili lepo 
pripravljeni, vendar je večina pogrešala fizično 
prisotnost, kar je bilo najtežje v času velikonočnih 
praznikov /obredi, spoved … / 
- Evharistija po medijih je sicer dobro nadomestilo 
in V sodobnem času zelo dobrodošlo, vendar 
družine, predvsem otroci, so pogrešali srečanja z 
vrstniki. Duhovno obhajilo nam ni tako blizu in je 
potrebno pravilno razložiti zadevo, da dojamejo. 
- Manjkalo je srečanje z občestvom. 
- Za družine je bil ta čas zelo naporen, saj so morali 
prevzeti odgovornost verske vzgoje na svoja 
ramena. Mnogim staršem manjka verska vzgoja, 
zato je ne morejo kvalitetno prenašati na otroke. 
- Verouk na daljavo je bil vzpostavljen in je dobro 
potekal. Odzivi pa so bili različni.  
- Če bi spremljanje maše po TV postala stalnica, smo 
mnenja, da bi se lahko oddaljili od krajevne cerkve. 
- Duhovno obhajilo je mogoče globoko doživeti, a bi 
sčasoma začeli pogrešati sprejem obhajila s hostijo 
ali mlajši otroci s križem. 
- Zaprtje cerkva je ohromilo marsikako dejavnost v 
župnijah /pevske zbore, zakonske, mladinske in 
molitvene skupine … / 
- Čas epidemije je bil težak predvsem za starejše, 
osamljene. Doživljali so strah, stiske … 
- Nekateri so prihajali v bližino cerkva in s tem želeli, 
da ne bi zgubili stika z cerkvijo. 
- Mnoge mlade družine je epidemija zbližala z 
družino staršev /npr. vrnili so se iz mesta domov na 
deželo, kjer so se počutili bolj varno /. 
- Član, ki je zbolel za korona virusom, je še bolj 
spoznal pripadnost občestvu in kako je pomembno, 
kaj smo gradili v preteklosti. Povezanost in molitev 
posameznika za njegovo ozdravitev mu je bila  velika 
podpora in spoznanje, da v stiski nisi sam. 
- Težki so bili časi, ko ni bilo osebnega stika z 
najdražjimi, ki živijo drugje /hčere, sinovi, vnuki … /  
 

DAR za sv. maše, za fasado ali za 

druge potrebe cerkve (pušica) 

lahko oddate na  spodnji naslov 

(namen: MAŠA, 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 
 

 

 

Inštitut Integrum za vse 
osebe, ki se borijo s preko-
merno uporabo pornografije  
ali so kako drugače ranjene  
na področju spolnosti. 
Programe vodijo osebe,  
ki so same šle čez podobno 
preizkušnjo in so se kasneje 
strokovno izobrazile glede 
spreminjanja navad in 
zdravljenja ran na področju 
spolnosti. Več o programih 
lahko najdete: na spletu  
institut-integrum.com/mentorstvo,  
na ept:institut.integrum@gmail.com  

ali na tel: 040 186 266  
(Benjamin Tomažič). 
-------------------------------------------------- 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji sv. Janeza Boska 
pri maši ob 10.30 
 

20.9. – 25. nedelja med letom 
        Luketič (Lin) 
27.9. – 26. nedelja med letom 
        Kerle 
4.10. – 27. nedelja med letom 
        Knez 
11.10. – 28. nedelja med letom 

       Golob    

http://institut-integrum.com/mentorstvo
mailto:institut.integrum@gmail.com


 


