OZNANILA
– V nedeljo 14. marca je 4. postna nedelja. Spomin
vseh žrtev virusa covid-19.
– V petek 19. marca slovesni praznik sv. JOŽEFA,
Jezusovega krušnega očeta. Maša pri Don Bosku tudi
zjutraj ob 8.00. Pred večerno mašo križev pot.
– Radvanje: v petek 19. marca maša zvečer ob 18.00.
– V nedeljo 21. marca je 5. postna, tiha. Začetek misijona na radiu Ognjišče. Dekanijski križev pot z Gorce v
Malečniku lahko spremljate na Exodus TV ob 15.00.
Vabljeni, da v tem času opravite velikonočno spoved.
Množična zbiranja zaradi epidemije še vedno niso
dovoljena. Zato bo nadškof Alojzij Cvikl na Cvetno
nedeljo blagoslovil butare, zelenje, oljčne vejice po TV
Slovenija 1 ter radiu Ognjišče ob 10.00. Na voljo so
oljčne vejice. Dar je za cerkev.
– V sredo 24. marca je spom. dan Marije Pomočnice.
Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo.
– V četrtek 25. marca je slovesni praznik Gospodovega
oznanjenja Devici Mariji, materinski dan. Bogu se
bomo zahvalili in priporočili vse naše matere. Maša pri
Don Bosku tudi ob 8.00.
– V petek bo v sklopu radijskega misijona priložnost za
spoved pri Don Bosku od 9.00-12.00 in od 15.00-19.00
– Radvanje: v petek 26. marca maša ob 18.00.
– V nedeljo 28. marca je CVETNA. Maše pri Don Bosku
bodo izjemoma: 8.00; 9.30; 10.30; 11.30; 18.30
– V Radvanju zbiramo darove za popravilo drugega
dela cerkvene strehe. Delalo se bo avg./septembra.
Predračun je 12.000€. Se priporočamo. Darove lahko
oddate v pisarni ali nakažete na račun župnije (desno).
-----------------------------------------------------------------

– Umrla je +Erna Hölzl. Pogreb v poned. 22.3. ob 11.30
na Pobrežju, maša tukaj. Domačim iskreno sožalje.
– Verouk: ta teden bomo imeli spoved za veroučence.
Kateheti vam bodo sporočili, kako bo po Veliki noči
potekal verouk 'v živo' po posameznih skupinah.
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, revija Don Bosko, Žup.
glasilo Naše korenine.

Spremljajte nas na spletu: maribor.donbosko.si

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-svetihmas-v-mariborski-metropoliji

l

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.

Nedelja, 14. 3. 2021 (6/21)

»PRIŠLA JE LUČ NA SVET!«
»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Sodba
pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj
ljubili temó kakor luč, kajti njihova dela so bila
hudobna. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da
se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«
Jn 3,17.19.21

V župniji Radvanje, nedelje
ob 8.00, 9.00 in 10.00.
---------------------------------------------------

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
na spletu: hozana.si
DRUGE DUHOVNE SPODUBDE
na spletu: portal.pridi.com
--------------------------------------------------------

DAR za sv. maše ali za druge
potrebe cerkve lahko oddate
na spodnji naslov
(namen: MAŠA, 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
Naročilo sv. MAŠ in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040
(župnik Franc Brečko) ali po epošti:
franc.brecko@sdb.si; maribor@sdb.si
splet: maribor.donbosko.si
fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Franc Brečko, župnik
Engelsova ul. 66, 2000 Maribor
tisk: Tiskarstvo Črnčec

.

Na včerajšnji dan je bil izvoljen sedanji papež
Frančišek. Bogu smo lahko hvaležni zanj. On je vest
sedanjega sveta. Lahko bi rekli, da je največja moralna
avtoriteta v današnjem času. Stalno opozarja na
različne stranpoti, ki bi lahko vodile v uničenje sveta,
Božjega stvarstva.
V teh dneh se je vrnil iz nemirnega Bližjega vzhoda.
Kot prvi papež je stopil v središče muslimanskega sveta
v Irak. Mnogi so ga svarili pred nevarnostjo. Vendar se
ni ustrašil. V Združenih arabskih emiratih je pred
dvema letoma podpisal skupno izjavo o človeškem
bratstvu z vodilno avtoriteto sunitov, velikim imamom
Al Tajebom. Sedaj pa se je srečal še z drugo vejo islama,
s šiiti, z njihovim velikim ajatolo Al Sistanijem v mestu
Nadžaf, enem njihovih najbolj svetih krajev.
Pred štiri tisoč leti je Abraham v svojem domačem
kraju, v mestu Uru, zaslišal Božji klic. In na tem mestu
je molil papež Frančišek s kristjani, muslimani ter
predstavniki drugih verstev, da bi vsi postali bratje. To
luč nam prinaša Jezus. Ljudje so bolj vzljubili temó kot
luč. Podobno se dogaja tudi danes. Temá sovraštva
skuša preglasiti današnji svet. Izberimo resnico, ki nam
jo prinaša Jezus. Njegova luč naj nas razsvetljuje.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

14. – 28. marec 2021

NEDELJA
14. 03.
4. POSTNA N., papeška

B
B
R

8.00 10.30
11.30 18.30
9.00 10.00

za + Vladimirja Siranko, Barbaro Lovrec // za + Stanka in
Marijo Ivanuša //
// za ++ in žive žup. in dbr
za + Silvo Vocovnik, 30. dan // za ++ starše Kosi

ponedeljek
15. 03.
Artemij Zatti, salez.brat

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za blagoslov pri gradnji
za ++ starše Čurič in sestro Bronislavo
za + Zvonka Strnada

torek
16. 03.
Herbert, škof

8.00
18.00
18.30

za + Marjana Pintarja, ter starše Apolonijo in Francija
za + Franca in Julijano Strniša ter vse Strniša
za + Majdo Pintarič

sreda
17. 03. – Patrik, mis.

B
R
B
R
B

8.00
18.30

za + Vinka Šalamuna, 7. dan
za duhovne poklice // v zahvalo in priprošnjo

četrtek
18. 03. – Ciril Jeruzalem.

R
B

za + Oskarja in Amalijo Koren
za + Romana Širec // za + Lenčko Verdnik

petek
19. 03.
JOŽEF, mož D. M.
sobota
20. 03.
Martin iz Barage

B
R
B
B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30

za modrost vlade // v priprošnjo MP za rešenje odnosov
za + Srečka Brega in vse Bregove
za + Danijela Vovka

NEDELJA
21. 03.
5. POSTNA N., TIHA

B
B
R

8.00 10.30
11.30 18.30
8. 9. 10.

po namenu // za + Andreja Drevenška in Andrejo Černko
za blagoslov sodelavcev // za ++in žive župlj. in dobr.
//za + Franca Novaka, starše//za zdravje in blagoslov druž.

Ponedeljek
22. 03.
Lea, spokornica

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za + Martina Zvera in Alojza Mariča
za + Alenko, Antonijo in dva Antona Frangež
za + starše Muršak

Torek
23. 03.
Rebeka, redovnica

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za + blagoslov družine na priprošnjo sv. Jožefa in Marije
za + Stjepana Lisjaka, pogrebna
(8.00)v čast sv. Jožefu za varstvo in ohranitev družine

sreda
24. 03. – Katarina Šved.

R
B

8.00
18.30

za vero v mladih družinah (Weilguny)
v zahvalo in priprošnjo

četrtek
25. 03.

GOSPODOVO
OZNANJENJE

R
B

8.00
8.00 18.30

za + Avguština in Pavlo Vrblač, obl.
v zahvalo in priprošnjo MP//za vse matere; v zah.45poroke

petek
26. 03. – Evgeinja, muč.

18.00
18.30

za + Romana in Marijo Podlipnik

sobota
27. 03.
Frančišek di Bruno

R
B
B
R
B

NEDELJA
28. 03.
6. POSTNA N., CVETNA

B
B
R

8.00
18.00
18.30
8, 9.30 10.30
11.30 18.30
8. 9. 10.

za + starše Švarc, Murko in sorodnike
po namenu
za ++ in žive v domu // za blagoslov moža

za+Horvatove in Šepiharjeve//za+Obaha, Brodnjak, Turner
za + Ivana in Slavo Strniša ter vse Strniša
za duhovne poklice
za + Janeza Zorka // za ++ in žive žup. in dbr
za spreobrnjenje družin Tustenič – Ravter //
za + Feliksa Jelena //za + Elizabeto Grgan,obl // za zdravje

PAPEŽ FRANČIŠEK O IRAKU
»Močno sem občutil spokorni pomen tega
romanja: nisem se mogel približati temu mučenemu
narodu, tej mučeni Cerkvi, ne da bi v imenu
katoliške Cerkve vzel nase križ, ki ga oni nosijo že
leta; velik križ, kakor je tisti, postavljen pred vhodov
v Karakoš. Na poseben način sem ga čutil, ko sem
videl rane, še vedno odprte zaradi uničenja, in še
bolj, ko sem se srečal in slišal pričevanja preživelih
nasilja, preganjanja, izgona… In istočasno sem okrog
sebe videl veselje ob sprejemu Kristusovega glasnika; videl sem upanje ob odpiranju za obzorje miru
in bratstva, kar povzemajo Jezusove besede, ki so
bile geslo obiska: »Vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8). To
upanje sem zasledil v govoru predsednika republike,
našel sem ga v mnogih pozdravih in pričevanjih, v
pesmih in gestah ljudi. Bral sem ga na žarečih obrazih mladih in v živahnih očeh ostarelih. Ljudje so
čakali papeža pet ur, na nogah, tudi ženske z otroki
v rokah. Čakali so in v njihovih očeh je bilo upanje.
Iraški narod ima pravico živeti v miru, pravico
ima, da ponovno najde dostojanstvo, ki mu pripada.
Njegove verske in kulturne korenine so tisočletne:
Mezopotamija je zibelka civilizacije; Bagdad je v
zgodovini bil mesto primarne pomembnosti, ki je
stoletja hranilo najbogatejšo knjižnico na svetu. In
kaj jo je uničilo? Vojna. Vedno je vojna tista pošast,
ki se z menjavanjem dob spreminja in nadaljuje s
požiranjem človeštva. A odgovor na vojno ni druga
vojna, odgovor na orožja niso druga orožja. Spraševal sem se: Kdo je prodajal orožja teroristom? Kdo
danes prodaja orožje teroristom, ki morijo na drugih
krajih – pomislimo na primer na Afriko? Gre za
vprašanje, na katerega bi želel, da kdo odgovori.
Odgovor ni vojna, odgovor je bratstvo. To je izziv za
Irak, a ne le zanj: je izziv za mnoge regije v konfliktu
in, navsezadnje, bratstvo je izziv za celoten svet.
Bomo sposobni ustvariti bratstvo med nami?
Ustvariti kulturo bratov? Ali pa bomo nadaljevali s
to logiko, ki jo je začel Kajn: z vojno. Bratstvo,
bratstvo.«

MOLITEV K SV. JOŽEFU
K tebi, o sveti Jožef, prihitimo
v svojih stiskah, in ko smo na
pomoč poklicali tvojo presveto
nevesto, prosimo zaupljivo tudi
tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z
brezmadežno Devico, Božjo
Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete
Jezusa, te ponižno prosimo, ozri
se milostno na delež, ki ga je
pridobil Jezus s svojo krvjo in
pomagaj nam v naših potrebah s
svojo močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo
Jezusa Kristusa; odvrni od nas,
ljubezni polni oče, vsako kugo
zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz
nebes, o mogočni naš varuh, v
tem boju zoper moči teme, in
kakor si nekdaj otel dete Jezusa
iz smrtne nevarnosti, tako brani
zdaj sveto Božjo Cerkev sovražnega zalezovanja in vsakega
nasprotovanja.
Varuj nas vsekdar, da bomo
po tvojem zgledu in s tvojo
pomočjo mogli sveto živeti,
srečno umreti in doseči večno
zveličanje v nebesih. Amen.
JEZUS, MARIJA, JOŽEF,
vam podarim svoje srce
in svojo dušo.
Jezus, Marija, Jožef,
stojte mi ob strani
v zadnjem boju.
Jezus, Marija, Jožef,
naj združen z vami mirno
izdihnem svojo dušo. Amen.

