
Nedelja, 3. 1. 2021  (1/21) 
 

»V začetku je bila BESEDA« 
»In Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.  

Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej  
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo 

življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti  
v temi, a temá je ni sprejela.« (Jn 1,1-5)  

  

Leto 2020 bo ostalo kot leto virusa in borbe proti 
njemu. Zadnje dni nas je presenetil potres. Skoraj smo 
pozabili na vse drugo zlo v svetu: vojne, nemiri na vseh 
koncih sveta, lakota, naravne nesreče …  

V temo današnjega sveta vstopa luč. Oznanjajo jo 
božični prazniki. Jezus ni prišel na svet, da bi nam pri-
nesel nebesa na zemljo. Prišel je, da bi nam pokazal pot 
v nebo. Želi nam, da bi zaživeli v pravi svobodi, ki pa je 
ljubezen. Toda vsaka pot je naporna. Človek pa kar 
naprej išče neke bližnjice. Zato tako zelo uspeva 'rume-
ni tisk'. Namesto v svobodo pa nas take bližnjice vodijo 
v sužnost. Ogrožata nas predvsem dve nevarnosti: 

Zabava, ki sicer sama po sebi ni slaba. Vsak človek 
rabi kako sprostitev. A današnja znanost, tehnologija in 
komercializem so tako napredovali, da zaposlijo vse 
naše čute. In mi hitro postanemo sužnji udobja.  

Velika nevarnost so tudi medijske novice. Ves svet 
imamo kot na dlani. O vsem smo obveščeni. Res je, da 
nam prinašajo neko odprtost in širino, a nas hkrati 
usmerjajo: 'kaj naj bi mislili in delali'. Mi pa bi se morali 
naučiti misliti s svojo glavo in razbirati zrna od plev.  

Če nas je zasužnjila zabava, če so nas zasvojile novi-
ce, v svojem življenju ne moremo slišati Božjega glasu. 
Jezus namreč prihaja nežno kot otrok. Ne vdira nasilno. 
Prinaša nam pravo luč ter blagoslov tudi v leto 2021, ki 
ga začenjamo. Sprejmimo ga. Vsem želimo miru ter 
Božjega blagoslova.                    don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Veroučenci so prejeli adventni koledar. Ob zgod-
bah so bile vzpodbude, da bi kaj darovali za lačne 
otroke v misijonih. Hvala vsem, ki ste že prinesli svoj 
dar. Vabljeni še drugi, da prinesete svoj dar Jezusu v 
jaslice. Poslali bomo v misijone za lačne otroke.  
– V nedeljo  3. januarja je 2. nedelja po božiču. 
– V torek 5. januarja je tretji sveti večer. V družinah 
se zberemo ob jaslicah, kaj zapojemo, zmolimo ter 
pokropimo stanovanje oz. hišo ter na podboje vrat 
zapišemo začetnice imen treh modrih ter letnico 
(20+G+M+B-21).  
– V sredo 6. januarja je slov. praznik GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE, sv. trije kralji: Gašper, Miha, Boltežar 
Sv. maše: v Radvanju bo tudi zvečer ob 18.00, pri 
Don Bosku pa še ena maša ob 16.30 (za veroučenci). 
– V četrtek 7. januarja še posebej vabljeni k molitvi 
za nove duhovniške in redovniške poklice.  
– V petek 8. januarja: obisk bolnih in ostarelih.   
 

– V nedeljo  10. januarja je praznik Jezusovega 
krsta. Zahvalili se bomo Bogu tudi za naš krst, ko 
smo postali Božji otroci.   
– V sredo 13. januarja (ter 20. in 27.1.) bo namesto 
Majcnovih večerov v pripravi na don Boskov praznik 
nagovor o Don Bosku med večerno sv. mašo. 
– V nedeljo  17. januarja je 2. nedelja med letom.  
– Umrl je Milko Koren s Studenške ulice, župnija 
Radvanje. Domačim iskreno sožalje. Priporočamo ga 
v molitev.  
– Verski tisk: Družina, Žup. glasilo Naše korenine, 
Družinska pratika (6 €) 
 

– VERSKI TISK V NOVEM LETU 2021 
    Družina 119,60 €; Ognjišče 33,50 €. 
 

– Vabimo vas, da darujete za potrebe obeh 

župnij, za dela v DBC in za sv. maše. – Za maše 

darujte po možnosti 14 dni prej, da lahko namene 

pravočasno vpišemo v župnijska oznanila.   
 

OBVESTILA GLEDE 
OBHAJANJA SV. MAŠ 

 

– Od 4. januarja so znova 

dovoljene sv. maše z ljudstvom,  

ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. 

Podrobnosti na spletnem naslovu:   

    navodila-za-obhajanje-svetih- 

    mas-v-mariborski-metropoliji 
 

Med tednom bodo sv. maše v obeh 

župnijah ob običajnih urah, več pa 

bo možnosti ob nedeljah/praznikih. 
 

V župniji sv. J. Boska, nedelje:  

ob 8.00, 10.30, 11.30 in 18.30.  
 

V župniji Radvanje, nedelje 

ob 9.00, 10.00 in 11.00.  
 

– Še vedno pa ne bo srečanj 

raznih skupin in rednega verouka.  

– Za VEROUK bodo otroci dobivali 

razne spodbude od svojih katehe-

tov prek e-pošte. Prosimo starše, 

da otroke spodbujate k temu. 
--------------------------------------------------- 

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN 
na spletu: hozana.si 

DRUGE DUHOVNE SPODUBDE 

na spletu: portal.pridi.com 
-------------------------------------------------------- 

DAR za sv. maše, za fasado ali za 
druge potrebe cerkve (puš'ca) 

lahko oddate na  spodnji naslov 
(namen: MAŠA, FASADA,  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 
-------------------------------------------------------------------------- 

Spremljajte nas na spletu     
maribor.donbosko.si 

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 3. – 17. januar 2021 
NEDELJA 
03. 01.  
2. NEDELJA PO BOŽIČU 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  
za + in žive rodbine Regušek 
za + Daniela Horvata 

ponedeljek  
04. 01.  
Angela Folinjska, red. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ starše Horvat 
za + Katarino Lilek, 7. dan 
v čast Svetemu Duhu 

torek         3. sveti večer 
05. 01.  
Janez Nepomuk, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ Lopretove 

sreda         
06. 01. - Sv. trije kralji 
GOSPOD.RAZGLAŠENJE 

B 

B 

R  

8.00  

1630   1830  

9.       18. 

za + Stanislava Obaha// za + Štefana Ferenčaka  

za + in žive rodb. Regušek  //  

v čast Svetemu Duhu  // 

četrtek               
07. 01. – Rajmund, duh. 

R 

B 

  8.00 

18.30  

za + Daniela Horvata 

petek           
08. 01. – Titus Zeman 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

sobota           
09. 01. 
Hadrijan, opat  

B 

R 

B 

  8.00 
18.00 
18.30 

 

NEDELJA 
10. 01.  
JEZUSOV KRST  

B 

B 

R 

8.      1030 

1130   1830 

9.  10.  11. 

                        //za + Štefana in Barbaro Žalik, 5. obl.  

za ++ in žive župlj. in dobr. 
 

Ponedeljek    
11. 01. 
Pavlin Oglejski, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ starše Horvat 

Torek          
12. 01.  
Tatjana, mučenka 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Daniela Horvata 
 
za ++ in žive rodbine Regušek 

sreda           
13. 01. Veronika, devica 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

četrtek          
14. 01. – Odon, prior  

R 

B 

  8.00 

18.30  

 
za ++ in žive rodbine Regušek 

petek           
15. 01. – Alojzij Variara 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

sobota           
16. 01.  
Honorat, škof 

B 

R 

B 

  8.00 
18.00 
18.30 

 

NEDELJA 
17. 01.  
2. NEDELJA M. LETOM 

B 

B  

R 

8.      1030 

1130   1830 

9.  10.  11. 

za + moža Antona  //  za ++ in žive župlj. in dobr. 

 

 

Papež FRANČIŠEK: VSI SMO BRATJE 
 

Danes se v številnih državah naslanjajo na 
politične mehanizem vznemirjanja, pretiravanja 
in razdvajanja. Drugim na različne načine 
odrekajo pravico do obstoja in mišljenja, v ta 
namen pa se zatekajo k strategiji smešenja, 
sumničenja, obkoljevanja. Ne sprejemajo 
njihovega dela resnice, njihovih vrednot, kar 
družbo vedno bolj siromaši in prepušča samovolji 
močnejšega. Politika tako ni več zdrava razprava 
o dolgoročnih razvojnih načrtih za vse in za 
skupno blaginjo, temveč le besedovanje o 
kratkotrajnih všečnih potezah, ki jim je edini cilj 
uničenje drugega. V tej bedni igri diskvalifikacij je 
razprava zlorabljena na stalno vzdrževanje sporov 
in kljubovanja. (št. 15) 

Skrbeti za svet, ki nas obkroža in nas podpira, 
pomeni zavzemati se za nas same. Pregnesti se 
moramo v neki »mi«, ki prebiva v skupnem domu. 
(št. 17)  

 

LETO SV. JOŽEFA (8.12.2020 – 8.12.2021) 
 

Z apostolskim pismom »Patris corde (Z 
Očetovim srcem)«, ki je izšlo 8. decembra, na 
praznik Brezmadežne, se Frančišek spominja 150. 
letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne 
Cerkve. Ob tej priliki bo do 8. decembra 2021 
potekalo posebno »Leto svetega Jožefa«.      

Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslušnosti in 
sprejemljivosti; oče ustvarjalnega poguma, dela-
vec, vedno v senci: s temi besedami papež 
Frančišek nežno in ganljivo opisuje sv. Jožefa. 

V ozadju apostolskega pisma je pandemija 
covid–19, ki nam je dala razumeti, piše Frančišek, 
pomen navadnih ljudi, tistih ki so daleč od sre-
dišča pozornosti, vsak dan potrpežljivi in vlivajo 
upanje, sejejo soodgovornost. Prav kot sv. Jožef, 
»mož, ki je ostal neopažen, mož vsakdanje obzir-
ne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova vodil-
na vloga brez primere v zgodovini zveličanja«.                                 

DELA V  

DON BOSKOVEM CENTRU 
Z veseljem lahko zapišem, 

da smo pred Božičem zaključili 
še zadnja manjša dela na fasadi 
Don Boskovega centra. Glede na 
prve želje in načrte smo uspeli 
narediti veliko več, tudi po  
zaslugi vaše pomoči.  

Ob spodbudi nekaterih žu-
pljanov in po odločitvi sobratov 
Don Boskovega centra smo se 
odločili, da bi delno uredili več-
namensko dvorano in opravili 
nekatera dela v sanitarijah ob 
dvorani. Dela smo konec leta že 
začeli, končati pa jih namera-
vamo vsaj do spomladi 2021.  
 

HVALNICA LJUBEZNI 
 

Zakaj te ljubim, moj Gospod? 
 

Pač ne zato,  
ker si nebesa mi obljubil,  
in ne za zato, ker me je strah,  
da bi pogubil si v peklu dušo in telo:  
ne ganeta me pekel in nebo.  
 

Le ti me ganeš, moj Gospod, 
ko gledam te, pribitega na križ,  
ko vse na tebi je kot ena sama rana.  
Le ti me ganeš, ko trpiš, 
ko žali množica te zapeljana  
in ko umiraš zame in za – vse. 
 

Le to ljubezen občudujem,  
in ko bi ne bilo neba, bi ljubil te,  
in ko bi ne bilo pekla,  
ne mogel bi žaliti te.  
 

Ko ves se ti darujem,  
darov za to ne pričakujem,  
saj ljubim te samo,  
ker si ljubezen sama, vir vse milosti. 
                           sv. Frančišek Ksaverij  



 


