
Nedelja, 11. 4. 2021  (8/21) 
 

»MIR VAM BODI!« 
 »Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje  

in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo 

roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, 
ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel:  
»Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, 
pa verujejo!«« Jn 20, 26-29   

      

V dogodkih Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja je 
pri vseh vpletenih veliko strahu. Voditelje ljudstva in 
duhovnike je strah, da jim bo Jezus odtegnil množice. Pilat 
se je bal nemirov, zato je raje obsodil nedolžnega. Petra 
je bilo strah navadne dekle in je zatajil Jezusa. Drugi 
učenci so se v strahu razbežali. Na nedeljsko jutro so bile 
žene vse prestrašene, ko so videle prazen grob. Odhitele 
so k učencem, ki so iz strahu zaprli v dvorano zadnje 
večerje. Še bolj so se prestrašili, ko so slišali, da je grob 
prazen. Zvečer so bila »vrata iz strahu pred Judi 
zaklenjena«. Jezus pa je vstopil pri zaprtih vratih. Njegove 
prve besede so bile: »Mir vam bodi!«  

Jezus jim prinaša notranji mir. Pregnati jim želi vse 
strahove, zbeganost in negotovost. Zanimiv je apostol 
Tomaž. Ni hotel verjeti pripovedi, da so ga videli. Nežne in 
usmiljene besede Jezusa so Tomaža razorožile.  

Tudi nas lahko obvladuje strah, danes pred boleznijo 
virusa, pred prihodnostjo. Strah je delo hudega duha.   

A tudi danes nas vstali Zveličar nagovarja: »Mir vam 
bodi!« Njegova brezpogojna usmiljena ljubezen nas 
sprejema. Naš odgovor naj bo: »Jezus, vate zaupam!« 

                                               don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V nedeljo  11. aprila je 2. velikonočna nedelja, bela; 
nedelja Božjega usmiljenja. Božja usmiljena ljubezen 
nas brezpogojno sprejema. Izročimo se ji. V ta namen 
lahko molite vzklike, ki jih najdete na 3. strani oznanil. 
– Od ponedeljka 12. aprila naprej so spet dovoljene 
maše z ljudstvom v skladu z navodili NIJZ. 
– V soboto 17. aprila nas naš mladinski center vabi k 
ekološki/čistilni akciji (pobiranju smeti v naši okolici): 
zbor oz. začetek ob 9.00.  
 

– V nedeljo  18. aprila je 3. velikonočna nedelja. 
Začetek tedna molitve za duhovne poklice. Vabljeni,  
da tudi v družini molite za nove duhovne poklice.  
 

– V ponedeljek 19. aprila obhaja rojstni dan naš 
inšpektor Marko Košnik, predstojnik slovenskih 
salezijancev, nekaj dni pozneje, na praznik sv. Marka 
25. aprila pa god. Spomnimo se ga v svojih molitvah. 
– V soboto 24. aprila je spomin.dan Marije Pomočnice. 
Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo.   
– V nedeljo 25. aprila je 4. velikonočna nedelja; 
nedelja Dobrega Pastirja. Molili bomo še posebej za 
nove duhovniške in redovniške poklice.  
----------------------------------------------------------------- 

– Umrla je + Klavdija Hroval iz Ul. Roberta Kukovca 7. 
Pogrebna maša bo  v torek ob 18.00. Domačim iskreno 
sožalje. Priporočamo jo v molitev.  
– 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.  
 

– Verouk: Kateheti vam bodo sporočili, kako bo v 
prihodnje potekal verouk.   
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Revija PRO, Župnijsko 
glasilo Naše korenine, Brošura Aninega sklada – Anine 
drobtinice.  
 
 

Največji dar, ki ga Bog nakloni družini, je  
sin duhovnik … Kadar kak sin pusti družino 
in sledi Jezusovemu klicu, zasede Jezus sam 
njegovo mesto v družini. – sv. Janez Bosko 
 

 

Spremljajte nas na spletu: maribor.donbosko.si 
 

OBVESTILA GLEDE 
OBHAJANJA SV. MAŠ 
 

– Od ponedeljka 12. aprila naprej 

so spet dovoljene maše z verniki 

v skladu z navodili NIJZ in 

priporočili  Slovenske škofovske 

konference, in sicer na način, kot 

je bilo to od 4. januarja do cvetne 

nedelje, torej:    

Med tednom bodo sv. maše  

v obeh župnijah ob običajnih 

urah, več pa bo možnosti  

ob nedeljah in 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 
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 11. – 25. april  2021 
NEDELJA 

11. 04. 
2. VELIKONOČNA, BELA 

B 

B  

R 

8.00     10.30 

11.30 18.30 

8.   9.    10. 

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

za blagoslov družine  // za + Magdo Letnar in Tinko Belcar 

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

ponedeljek  

12. 04.  

Julij I., papež 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku //za + Martina in Marijo Krajnc 

za zdravje 

 

torek          

13. 04.           

Ida, redovnica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku  //  v čast Svetemu Duhu 

za + Klavdijo Hroval, pogrebna 

 

sreda         

14. 04. – Lidvina, devica 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za zdravje (Weilguny)  

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku // za modrost naše vlade  

četrtek               

15. 04. Helena, kneginja          

R 
B 

  8.00 

18.30  

za vero v družini 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku 

petek                  

16.04.Bernardka Lurška 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za zdravje v družini (Rozman) 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku  //  za + in žive v domu 

sobota                 

17. 04.                

Robert, opat 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku  //  za + Miha Brečka in sor. 

za + Franca in Štefko Jug 

 

NEDELJA 

18. 04. 
3. VELIKONOČNA NED.  

B 

B 

R 

8.00     10.30 

11.30  18.30 

8.   9.    10. 

za + in žive Kermavner  // za ++in žive župlj. in dobr.  

                                             // v priprošnjo MP, sv. J. Bosku 

                        // za+Rudija in Anico Rinc // 

Ponedeljek    

19. 04.     

Leon IX., papež 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku  

za zdravje 

za + in žive v domu 

Torek          

20. 04.  

Neža, redovnica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo MP, sv. J. Bosku 

sreda           

21. 04. – Anzelm, škof 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

 

četrtek      

22. 04.  – Hugo, škof 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

 

petek           

23. 04. – Jurij, mučenec  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

 

sobota           

24. 04.  

Marija Kleopova, SP žena 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Alojza Brečko, obl. in sor. 

za + Jasno Hötzl in sorodnike 

 

NEDELJA                Dobri 

25. 04.                    pastir 
4. VELIKONOČNA NED.  

B 

B  

R 

8.00     10.30 

11.30 18.30 

8.   9.    10. 

 za ++ in žive žup. in dobr. //  

                                          //  

                             //                                   //                         .          

 

LITANIJSKI VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU 
                                (ob nedelji Božjega usmiljenja) 
Božje usmiljenje, ki izviraš iz Očetovega naročja, 
 – vate zaupam. 
BU – največja Božja lastnost – vate zaupam. 
BU – nepojmljiva skrivnost …  
BU – vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice 
BU – nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu  
          kakor človeškemu razumu 
BU – iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča 
BU – višje od nebes 
BU – vir čudežev in skrivnosti 
BU – ki objemaš vse vesolje 
BU – ki si prišlo na svet v osebi učlovečene Besede 
BU – ki si preteklo iz odprte rane Jezusovega Srca 
BU – ki si za nas vsebovano v Jezusovem Srcu,  
          posebej za grešnike 
BU – nedoumljivo v ustanovitvi svete Evharistije 
BU – v ustanovitvi svete Cerkve 
BU – v zakramentu svetega krsta 
BU – v našem opravičenju po Jezusu Kristusu 
BU – ki nas spremljaš skozi vse naše življenje 
BU – ki nas posebej objemaš v smrtni uri 
BU – ki nam podarjaš večno življenje 
BU – ki nas spremljaš v vsakem trenutku življenja 
BU – ki nas varuješ pred peklenskim ognjem 
BU – v spreobrnjenje najtrdovratnejših grešnikov 
BU – začudenje za angele, nepojmljivo za svetnike 
BU – nedoumljivo v vseh Božjih skrivnostih 
BU – ki nas dvigaš iz vsake naše revščine 
BU – vir naše sreče in veselja 
BU – ki nas kličeš iz niča v bivanje 
BU – ki zaobjemaš vsa dela svojih rok 
BU – krona vsega, kar je in kar bo 
BU – v katero smo vsi potopljeni 
BU – osrečujoča tolažba za potrta srca 
BU – edino upanje obupanih duš 
BU – počitek src, spokojnost sredi nemira 
BU – radost in zanos svetih duš 
BU – ki prebujaš upanje proti upanju 
          Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo, 
poln dobrote. – Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje. 

 

ZA SVETO CERKEV 
IN DUHOVNIKE  
                  (sv. Favstina Kowalska) 

 

Moj Jezus, prosim te za vso 
Cerkev, podeli ji ljubezen in 
razsvetljenje svojega Duha; 
podeli moč besedam duhov-
nikov, da bodo omehčali okame-
nela srca in se bodo ljudje vrnili 
k tebi, Gospod. 

Daj nam svetih duhovnikov, 
Gospod; ti sam jih ohrani v 
svetosti. Božji in najvišji duhov-
nik, naj jih povsod spremlja moč 
tvoje-ga usmiljenja in naj jih 
varuje pred zasedami in zan-
kami hudiča, ki jih nenehno 
nastavlja duhovnikom. 

Gospod, naj moč tvojega 
usmiljenja zdrobi in izniči vse, 
kar bi moglo zatemniti svetost 
duhovnika - ker ti zmoreš vse 
(1052). 

Jezus, moj preljubi Gospod, 
prosim te za zmago Cerkve, za 
blagoslov za svetega očeta 
papeža Frančiška; za vse 
duhovnike; pro-sim te za milost 
spreobrnjenja trdovratnih greš-
nikov, prosim te za poseben bla-
goslov in razsvetljenje duhov-
nikov, pri katerih se bom v 
življenju spovedoval (240). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papežev molitveni namen 
za  APRIL  2021 

TEMELJNE PRAVICE 

Molimo za tiste, ki izpostavljajo 
svoje življenje, ko se borijo za 
temeljne človekove pravice v 

diktaturah, v totalitarnih režimih 
in tudi v krizah demokracije.  



  


