OZNANILA
– V nedeljo 25. aprila je 4. velikonočna nedelja;
nedelja Dobrega Pastirja. Molili bomo še posebej za
nove duhovniške in redovniške poklice.
– Od ponedeljka 12. aprila naprej so spet dovoljene
maše z ljudstvom v skladu z navodili NIJZ.
– V petek 30. aprila spominski dan sv. Janeza Boska.
– V soboto 1. maja je praznik sv. Jožefa Delavca.
Začetek šmarnične pobožnosti. Vabljeni v cerkev k
šmarnicam. Družine ste dobile knjižico šmarnic, da
boste tudi po družinah lahko oblikovali to pobožnost.
– V nedeljo 2. maja je 5. velikonočna nedelja. Prva
nedelja v mesecu. V obeh župnijah darovanje za
potrebe cerkve (ureditve strehe oz. dvorane).
– V četrtek 6. maja je god sv. Dominika Savia, don
Boskovega učenca, zavetnika ministrantov. Vabljeni k
molitvi pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice
(pri Don Bosku pred mašo, v Radvanju po maši).
– V petek 7. maja je prvi v mesecu. Posvetili se bomo
Srcu Jezus. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu.
– V soboto 8. maja se bomo posvetili Srcu Marijinemu.
– V nedeljo 9. maja je 6. velikonočna nedelja. Nedeljo
Dominika Savia bomo obhajali letos kar pri don Bosku
(ne na Pohorju v Dominikovem domu).
-----------------------------------------------------------------

– Umrl je Danilo Gros z Borove vasi 13. Pogreb bo v
ponedeljek na Dobravi ob 13.30. Domačim iskreno
sožalje. Priporočamo ga 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, Don Bosko, Župnijsko
glasilo Naše korenine, Brošura Aninega sklada
Marija nam je vedno blizu. Kot vsaka mama nam
pomaga, nas varuje, nam ponuja roko v premagovanju težav. Kot Jezusova mati izprosi od njega vse,
kar je potrebno za naše dobro. – 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.

l
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»JAZ SEM DOBRI PASTIR!«
»Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa,
ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži,
ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi.
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo
mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta.
Svoje življenje dam za ovce.« Jn 10,11.12.14.15

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 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

.

Jezus je naš Dobri pastir. Pri krstu nas je poklical po
imenu. Vse življenje nas spremlja.
V novi reviji Don Bosko ima pričevanje mladi
salezijanec Damjan Grlec. Po srednji šoli ga je odneslo v
razna ezoterična in new age gibanja ter razne sekte.
Postal je neusmiljen kritik katoliške Cerkve, duhovščine in
vere. Gospod mu je ostal zvest. Preko hudih preizkušenj,
padcev vseh vrst, obupa in trpljenja ga je pripeljal na pot
redovništva. V domači družini je ob odločitvi naletel na
izjemno nasprotovanje. Zato je 29. avgusta 2014 pobegnil
od doma. Kot salezijanec se sedaj pripravlja na
duhovniško službo.
Papež Frančišek je napisal krasno poslanico ob nedelji
duhovnih poklicev: Sveti Jožef: sanje poklicanosti. V njej
izpostavi tri besede, ki jih je živel sv. Jožef: sanje, služenje
in zvestoba.
Ob krstu je Bog v vsakega izmed nas položil sanje:
sanje po ljubezni. Svoje sanje bomo uresničili v darovanju
in služenju. Naše življenje pa bo uresničeno, če bomo
živeli v zvestobi. To nam bo prineslo resnično veselje.
Zato, ne bojmo se, bodimo polni upanja, saj je Jezus naš
dobri pastir.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

DUHOVNI POKLICI – PRIČEVANJA

25. april – 9. maj 2021
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»Rad sem redovnik in duhovnik, ker imam v tem
poklicu možnost, da sem blizu Bogu in v odnosu z
različnimi ljudmi. Moje življenje je pestro in niti
malo dolgočasno. Hvaležen sem, da kot salezijanec
hodim po poteh življenja skupaj z mladimi in odraščajočimi, pred katerimi je še vse življenje. Kot delegat za poklicno pastoralo in vzgojitelj prednovincev
mladim pomagam pri odkrivanju poklicanosti in
poglabljanju osebne vere. Občudujem pogum
mladih, ki znajo v svojem mladost-nem navdušenju
kljubovati večinski kulturi malodušja in verski
brezbrižnosti. Prav ob teh mladih doživljam, da Bog
želi ohraniti moje srce mlado in veselo.«
Klemen Balažič, salezijanec
»Rada sem redovnica, saj me je k temu povabil
Bog sam. Dal mi je mesto v Cerkvi in poseben
kotiček v svetu. Poklic razumem kot največje
razodetje Njegove ljubezni. Kaj je lahko večjega kot
to, da te Bog vzame zares, da te ne pusti brez smisla
in načrta. Pa še za sodelavca te vzame! Rada sem
redovnica, ker je moje poslanstvo živeti iz
zakramentov. Zajemati iz največjega bogastva, ki ga
je Kristus dal Cerkvi. Imam privilegij, da lahko
dnevno premišljujem Božjo Besedo. Rada sem
redovnica, ker v mojem poklicu ni nič pomembnejše, kot biti z Njim. Rada sem redovnica, ker
imam sestre. Skupaj služimo in se naravnavamo, ko
skrenemo s poti.«
s. Ema Alič, šolska sestra
»Že od svojih začetkov sem čutil, da mi je bilo
življenje podarjeno z namenom opravljanja duhovniškega poslanstva. Temu sem že v mladosti prilagajal svoja čustva, namene in delovanja. Duhovništvo mi pomeni poseben izraza zaljubljenosti v
Kristusa. On ni samo središče moje vere, temveč
tudi kemije – kot danes mladi radi pravijo
zaljubljenosti. Ko se zakonca intimno med seboj
srečujeta in združujeta v ljubezni, si s tem izražata
neločljivo pripadnost drug drugemu. Jaz Kristusa
srečujem in se z njim združujem pri sveti evharistiji."
Peter Štumpf, soboški škof

K MARIJI POMOČNICI
MARIJA,
naša Mati in Pomočnica!
Vedno znova nas sprejemaš
s svojim ljubečim pogledom.
Z zaupanjem
se ti izročamo v varstvo.
K tebi hitijo otroci,
bodi jim mati in
vzgojiteljica.
K tebi prihajajo fantje in
dekleta, spremljaj jih na
poti mladosti.
Nate se obračajo starši,
pomagaj jim v službi
življenja.
Vate se ozirajo bolni in
osamljeni, tolaži jih v
njihovih stiskah.
Marija Pomočnica,
posreduj pri Bogu
s svojo priprošnjo
za najbolj preizkušane
brate in sestre,
ki iščejo smisel življenja.
Daj Cerkvi na Slovenskem
take rodovitnosti,
da se bodo mnogi odzvali
Božjemu klicu.
Marija, stopi med nas na
križpotja življenja.
Spremljaj nas na poti k
Bogu. Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------

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 v krizah demokracije.

