
Nedelja, 9. 5. 2021  (10/21) 
 

»OSTANÍTE V MOJI LJUBEZNI!« 
 »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil … 

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo 
vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se 
ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Niste vi 

mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, 
da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. To vam 

naročam, da se ljúbite med seboj!« Jn 15, 9-17   

      

Sv. Dominik Savio je najprej v domači družini, nato pa 
ob don Bosku začutil Božjo ljubezen. Že pri prvem svetem 
obhajilu je sklenil, da bo Jezus njegov najboljši prijatelj. 
Zgodilo se je, da so pri kosilu opazili, da ni Dominika Savia. 
Povedali so don Bosku. Takoj je vedel, kje je. Našel ga je v 
kapeli. Dominik je od jutranje maše klečal ob Jezusu v 
tabernaklju. Sploh ni opazil, kdaj je minilo dopoldne.  

V četrtek je god sv. Marije Dominike Mazzarelo. Od 
doma je bilo daleč do župnijske cerkve. Na podstrešju je 
našla majhno okence. Skozenj se je videla župnijska 
cerkev. Ob večerih je pri tem okencu redno pokleknila, da 
bi se z Jezusom povezala v molitvi.  

V četrtek je tudi spomin na Marijina prikazovanja 
pastirčkom v Fatimi na Portugalskem. Marija jih je vabila, 
naj molijo k njenemu sinu Jezusu, da bo svet rešen pred 
uničenjem. Bil je čas prve svetovne vojne. Portugalska je 
bila ena redkih držav, ki je bila obvarovana vojne. Fatimski 
pastirčki so ves svet pozvali k molitvi rožnega venca.  

V mesecu maju nas papež Frančišek vabi, da se po 
vsem svetu povežemo v molitvi, da preneha pandemija 
virusa. Jezus je vedno z nami. Zaživimo v Njegovi ljubezni.  

                                               don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Dovoljene so maše z ljudstvom ter prejem 
zakramentov v skladu z navodili NIJZ. 
– Verouk: Znova vabljeni k 'verouku v živo', v skladu s 
priporočili NIJZ-a: maske in 1,5m. Molimo za  letošnje 
prvoobhajance in birmance. 
–  Začeli smo s šmarnično pobožnostjo. Vabljeni v 
cerkev k šmarnicam, zlasti družine prvoobhajancev in 
birmancev. Družine ste dobile knjižico šmarnic, da 
lahko tudi po družinah oblikujete to pobožnost.  
 

– V nedeljo 9. maja je 6. velikonočna nedelja. Nedelja 
Dominika Savia. Čestitke in zahvala ministrantom! 
– Od poned. 10. do srede 12. maja: trije prošnji dnevi.   
– V četrtek 13. maja je slov. praznik GOSPODOVEGA 
VNEBOHODA. Maša pri DB tudi zjutraj. God sv. Marije 
Dominike Mazzarelo, z don Boskom soustanoviteljice 
sester Hčera Marije Pomočnice ter spomin Fatimske 
Matere Božje. V obeh župnijah vabljeni k molitvi pred 
Najsvetejšim za nove duhovne poklice. 
– V petek 14. maja začetek binkoštne devetdnevnice.  
– V soboto 15.maja devetdnevnica k Mariji Pomočnici. 
– V nedeljo 16. maja je 7. velik. nedelja. Pri Don Bosku 
od te nedelje ne bo več nedeljske večerne maše.  
– V pon. 17. maja župn. past. svet v Radvanju po maši.  
– V torek 18. maja ima god duh. pomočnik g. Srečko 
Golob. Prisrčno mu čestitamo, priporočamo v molitev. 
– V petek 21. maja Fundacija don Bosko vabi na 
dobrodelno oddajo na Radiu Ognjišče ob 20.00. 
– V nedeljo 23. maja je slovesni praznik prihoda 
Svetega duha – BINKOŠTI.  
----------------------------------------------------------------- 

– 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.  
 

– Verski tisk: Družina, Don Bosko, Župnijsko glasilo 
Naše korenine.  
 

 
 

 

 
 

Storite, kar morete, Bog pa bo storil to, česar mi 
ne moremo storiti. Vse zaupajte Jezusu Kristusu v 
najsvetejšem zakramentu in Mariji Pomočnici, pa 

boste videli, kaj so čudeži. – sv. Janez Bosko 
 

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:    

Med tednom bodo sv. maše  

v obeh župnijah ob običajnih 

urah, več pa je možnosti  

ob nedeljah in praznikih. 
 

V župniji sv. J. Boska, nedelje:  

ob 8.00, 10.30 in 11.30.  
 

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 
 

maribor.donbosko.si 
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 
R –Radvanje 9. – 23. maj 2021 

NEDELJA                 

09. 05.                     

6. VELIKONOČNA NED.  

B 

B  

R 

8.00     10.30 

11.30 18.30 

8.   9.    10. 

za + starše Zakeršnik in sestro Emico //v zah. in blag.Tobija 
v čast sv. Dominiku S. za zdravje otrok // za pomoč v službi 

           //                 // v pripr. Mariji za razumevanje v družini 

ponedeljek   prošnji dan 

10. 05.  

Job, sv. pisemski mož 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Alojza Kostanjška 

za + Ota in Zofijo Koren ter Janeza in Frančiško Žula 

v zahvalo Bogu in Mariji Pomočnici za zdravje 

torek             prošnji dan 

11. 05.           

Pankracij, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka // za ++ in žive Obaha - Brodnjak 

 

v zahvalo in blagoslov 

sreda             prošnji dan 

12. 05. – Leop. Mandić 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za razumevanje v mladih družinah 

za + Karla Zimiča, brata, sestro, za zdravje 

četrtek               

13. 05. – GOSPODOV 
VNEBOHOD          

R 
B 

B 

  8.00 

  8.00 

18.30  

za zdravje 

 

za + Roberta in Franca Čurina 

petek                  

14. 05. – Bonifacij, muč. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za vero v mladih družinah 

v zahvalo za življenje in za starše 

sobota                 

15. 05.                

Zofija, mučenka 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

za Božji blagoslov in zdravje 

 

NEDELJA 

16. 05. 
7. VELIKONOČNA NED.  

B 

B 

R 

8.00     10.30 

11.30 

8.   9.    10. 

za + Ivana in Marijo Madruša  // za + Vladka Polajnerja,obl. 

za + Karolino Krajnc in ++stare starše Ploj 

                                         // za zdravje  // za ++in žive župlj.                           

Ponedeljek    

17. 05.     

Jošt, puščavnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

 

Torek          

18. 05.  

Feliks Kantališki, red. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast Sveti Trojici 

 

 

sreda           

19. 05. – Krispin, red. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za zdravje 

 

četrtek      

20. 05. – Bernardin Sien. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za duhovniške in redovniške poklice 

petek           

21. 05. – Timotej, muč.  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za ++in žive v domu 

sobota           

22. 05.  

Marjeta Kasijska, red.  

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

NEDELJA                 

23. 05.                     

BINKOŠTI  

B 

B  

R 

8.00     10.30 

11.30 

8.   9.    10. 

 za + Alojza Holerja  // za + Jurija Novaka, Miro Žohar in g. 
Janka Kača // 

++ in žive žup. in dobr //                           //                          .         

 

SOLIDARNOST ZA ŠTIPENDIJE 
 

Fundacija don Bosko vas vabi, da se pridružite 
poslušanju dobrodelne radijske oddaje v petek, 

21. maja ob 20. uri zvečer na Radiu Ognjišče. 
 

 
 

Solidarnost za štipendije je salezijanski odgo-
vor pri spopadanju s stiskami, ki so številne 
prizadele ob pojavu epidemije covida-19. 

Kmalu po izbruhu epidemije se je na našo 
fundacijo pričelo obračati po pomoč vedno več ljudi. 
Tako mladih, ki nimajo sredstev za šolnine, 
stanarine ter stroške povezane s šolo oz. študijem, 
kot tistih, ki prosijo za vsakdanji kruh. Na lastnih 
očeh opažajo, kaj pomeni, da v Sloveniji pod pragom 
revščine živi že skoraj 300 000 posameznikov. A 
epidemija ljudi ni prizadela le v materialnem, 
finančnem smislu. Opažamo, da se poglabljajo krize 
ranljivih družin, krize vere, krize izobraževanja, 
krize iskanja resnice – kaj je res in kaj ne, 
osebnostne stiske v smislu iskanja lastnih identitet. 

Rešitev in način za dolgoročno premagovanje 
posledic epidemije, predvsem za vse mlade, je 
izobrazba. In ob njej vzgoja, ki raste z vrednotami, 
ki jih sprejemamo v šoli, doma v družini, v župniji, 
na igrišču. 

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

Molimo za naše prvoobhajance,  
ki bodo (predvidoma) v soboto 5. junija 

prejeli prvo sv. obhajilo. 

 

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  MAJ  2021 

SVET FINANC 

Molimo, da bi tisti, ki so 
odgovorni za finance, sodelovali 

z vladami z namenom, da se 
uredijo finančni trgi, državljane 

pa zaščiti pred njihovimi 
nevarnostmi.  



 
 
 
 
 


