
Nedelja, 28. 4. 2021  (7/21) 
 

»HOZANA NA VIŠAVAH!« 
 »Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja 

plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot 
svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. 
Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim,  

so vzklikali: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v 
Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kraljestvo našega 

očeta Davida, kraljestvo, ki prijaha!  
Hozana na višavah!« Mr 11, 7-10   

      

Jezusa je prihajal v Jeruzalem. Množice so ga 
navdušeno sprejele kot svojega kralja in vladarja. 
Voditeljem ljudstva pa to ni bilo všeč. 

Jezus je na veliki četrtek še zadnjič zbral svoje učence. 
V znamenje ljubezni jim je umil noge. Dal jim je zgled 
ljubezni, da bi tudi oni služili drugim. Na koncu je vzel 
kruh, se zahvalil Bogu, ga razlomil in jim ga dal z besedami: 
»To je moje telo!« Enako jim je dal piti vino z besedami: 
»To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.« Naslednji 
dan, na veliki petek, je to uresničil. Nahujskane množice 
so zahtevale njegovo smrt. Sprejel je sramotno trpljenje 
na križu. Vojak je prebodel njegovo stran. Pritekla je kri in 
voda. Voda je znamenje očiščenja: krsta in drugih zakra-
mentov, ki nas očistijo naših grehov. Kri pa je znamenje 
Božjega življenja, ki nam prihaja predvsem po evharistiji. 
Pri obhajilu se hranimo z Jezusovim poveličanim telesom.  

Tretji dan je bil grob prazen. Angel je ženam dejal: 
»Jezusa iščete? Ni ga tukaj, ampak je vstal.«  

Jezus želi vstopiti tudi v tegobe našega življenja. 
Odprimo mu svoja srca. Polni radosti vzklikajmo: Aleluja! 
Kristus živi v nas in mi v njem. Aleluja! 

                                               don Boskovi salezijanci 
      

VELIKONOČNI PRAZNIKI - 2021 
 Sv. Janez BOSKO RADVANJE sv. Frančišek 

 

CVETNA NEDELJA 

28.3. 

Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Blagoslov zelenja: oljk 
butaric, presmecev … branje pasijona 

sv. maše  
8.00,  9.30,  10.30  

11.30,  18.30 

sv. maše  
8.00,  9.00  

10.00 

VEL. ČETRTEK – 1.4. 

 

Spomin zadnje večerje Jezusa z apostoli; ustanovitev sv. 
maše in duhovništva; postavitev nove zapovedi ljubezni 

 

18.30  sv. maša in 
      obredi velikega četrtka 

 

18.00  sv. maša in 
      obredi velikega četrtka 

VELIKI  PETEK – 2.4. 

 

Spomin Jezusove smrti na križu: obredi velikega petka: 
branje pasijona, češčenje križa, obhajilo 

 

15.00  križev pot 
18.30  obredi velik. petka 

 

15.00  križev pot 
18.00  obredi vel. petka 

 

VEL. SOBOTA – 3.4.

 

Jezus v grobu. Čez dan vabljeni v cerkev sv. J. Boska  
k molitvi in počastitvi Jezusa v grobu. 

8.00  hvalnice 
Blagoslov velikonočnih 
jedil v družinskem krogu 
ali: TV SLO1/15.00 
18.30 sv. maša, vel. vigilija 

 
Blagoslov velikonočnih  
jedil v družinskem krogu ali: 
TV SLO1/15.00 
18.00  sv. maša, vel. vigilija 

   

VELIKA NOČ - 4.4. 

 

Slovesni praznik vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih;  
razlog veselja in upanja, da bomo vstali tudi mi 

 

sv. maše 
6.30 (vstajenjska), 8.00   

10.30,  11.30,  18.30 

 

sv. maše 
8.00 (vstajenjska) 

9.00,  10.00 

   

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

5.4. 

Jezus se prikaže učencema na poti v Emavs 

sv. maše  
8.00,   10.30 

sv. maše  
9.00 

 

BELA NEDELJA 
11.4.  

Druga velikonočna nedelja, nedelja Božjega usmiljenja 

sv. maše  
8.00,  10.30 

11.30,   18.30 

sv. maše  
8.00 

9.00,  10.00 
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 28. marec – 11. april  2021 
NEDELJA 

28. 03. 
6. POSTNA N., CVETNA 

B 

B  

R 

8, 9.30 10.30 

11.30 18.30 

8.   9.    10. 

 za + Janeza Zorka // za ++ in žive žup. in dbr  

za spreobrnjenje družin Tustenič – Ravter // 

 za + Feliksa Jelena //za + Elizabeto Grgan,obl // za zdravje  

ponedeljek  

29. 03.  

Bertold, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast A.M. Slomšku za spreobrnjenje 

za + Erno Hölzl, 7. dan 

po namenu za zdravje   

torek          

30. 03.           

Janez Klimak, opat 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za srečno zadnjo uro 

 

za ozdravitev 

sreda         

31. 03. – Kornelija, muč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

za + Franca in stare starše Krajnc // v zahvalo in priprošnjo 

četrtek               VELIKI 

01. 04.               ČETRTEK 

R 
B 

18.00 

18.30  

 

za gorečnost, odprtost Sv.Duhu, pogum škofov in duhov-3x 

petek                  VELIKI 

02. 04.                PETEK 
 

 
R 

B 

15.00 
18.00 

18.30 

/ križev pot v Radvanju in pri Don Bosku /  

obredi trpljenja          

obredi trpljenja 

sobota                VELIKA 

03. 04.               SOBOTA 

 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

/ vabljeni k Don Bosku k molitvi ob Božjem grobu čez dan / 

 

za ++ in žive dobrotnike DBC MB 

NEDELJA 

04. 04. 
VELIKA NOČ 

B 

B 

R 

6.30, 8, 10.30 

11.30, 18.30 

8.    9.    10.  

za ++in žive župlj. in dobr.//         //v čast Vstalemu Kristusu 

v zahvalo in blagoslov Lucije //  

          //za + Jožeta in Milko Strniša in vse Strniša // 

Ponedeljek    

05. 04.     

Velikonočni ponedeljek 

B 

R 

B 

  8.00   

  9.00 

10.30 

v čast Svetemu Duhu 

 

 

Torek          

06. 04.  

Irenej, škof 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Stanislava Obaha  //  za + Karla Rihtariča 

 

 

sreda           

07. 04. Janez de la Salle 

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 

po namenu 

četrtek      

08. 04.  – Dionizij, škof 

R 

B 

  8.00 

8.00   18.30 

 

petek           

09. 04. – Valtruda, red.  

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren  

 

sobota           

10. 04.  

Domen, mučenec 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

za + Karolino Breg in vse Bregove 

 

NEDELJA 

11. 04. 
2. velikonočna n., BELA 

B 

B  

R 

8.00     10.30 

11.30 18.30 

8.   9.    10. 

 za ++ in žive žup. in dbr // za + Mirka in Marijo Pintarič 

za blagoslov družine // 

          //za + Vinka Šalamuna, 30. dan // za + Janeza Bajca 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
 

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v naj-
večjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Ti 
dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: 
pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega 
Sina Jezusa Kristusa.  

VELIKI ČETRETEK:  praznik evharistije, praznik 
duhovništva in spomin postavitve zapovedi ljubezni. 
Na ta dan se spominjamo, kako je Jezus obhajal 
zadnjo večerjo s svojimi apostoli ter jim umil noge.  

VELIKI PETEK: spominjamo se Jezusovega 
trpljenja in smrti na križu. Beremo pasion: trpljenje 
našega Odrešenika iz Janezovega evangelija, počas-
timo križ. Na ta dan je strogi post.  

VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Z 
molitvijo ga počastimo v Božjem grobu v cerkvi. 
Blagoslovljena jedila nas spominjajo na Jezusovo 
darovanje na križu, ko je dal življenje za nas. 
Večerna vigilija: slavje luči, ki je premagala temo 
smrti. S krstom smo vstopili v to luč: obnovitev 
krstnih obljub ter branje odlomkov Svetega pisma o 
veličastnih Božjih delih v zgodovini odrešenja.  

VELIKA NOČ: Praznik Jezusovega vstajenja od 
mrtvih. Največji krščanski praznik. Po starodavni 
slovenski navadi so v jutranjih urah po župnijah 
vstajenjske procesije z Najsvetejšim. Jezus Kristus 
nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. To 
pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne 
besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl 
pot v večno življenje. Velika noč je praznik veselja in 
upanja, kar kristjani izražamo z vzklikom: ALELUJA. 
-------------------------------------------------------------------- 
– V Radvanju zbiramo darove za popravilo drugega 
dela cerkvene strehe. Delalo se bo avg./septembra.  
Predračun je 12.000€. Se priporočamo. Darove lah-
ko oddate v pisarni ali nakažete na račun župnije.  
– Vzemite zgibanko z voščili ter molitvijo za 
blagoslov jedil na veliko soboto.  
– Verouk: Kateheti vam bodo sporočili, kako bo po 
Veliki noči potekal verouk.   
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, revija Don Bosko, 
Žup. glasilo Naše korenine.  

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 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 informaci-je: 
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 

 

Spremljajte nas na spletu: 
maribor.donbosko.si 

mailto:franc.brecko@sdb.si
mailto:maribor@sdb.si


 
 

  


