
Nedelja, 23. 5. 2021  (11/21) 
 

»PRIDI SVETI DUH!« 
 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem 

kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal 
silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se 
razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili 

napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih 
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Strmeli so,  

se čudili in govorili: »vsi jih slišimo, kako v naših jezikih 
oznanjajo velika Božja dela!«    Apd 2, 1-4.7.11   

      

Jezusa so ujeli. Pilat ga je obsodil na smrt. Umrl je 
sramotne smrti na križu. Vsi učenci so se razbežali. Skrivali 
so se v dvorani zadnje večerje. Še bolj so jih na nedeljsko 
jutro prestrašile žene, ko so povedale, da je grob prazen. 
Vstali Jezus se jim je prikazal. Mislili so, da vidijo prikazen. 
Šele, ko je z njimi jedel, so počasi začeli verjeti. Prikazoval 
se jim je ter jih utrjeval v veri. Štirideseti dan jim je dal še 
zadnja navodila: »Pojdite po vsem sveti in oznanite 
evangelij vsemu stvarstvu!« Pred njihovimi očmi se je 
dvignil v nebo. Devet dni so se nato zbirali k molitvi skupaj 
z Jezusovo materjo Marijo ter drugimi. Petdeseti dan po 
vstajenju, na binkošti, pa so prejeli Svetega Duha. Ti 
prestrašeni učenci so naenkrat postali pogumni. Jezusovo 
veselo oznanilo so ponesli po vsem svetu. 

Pred nami je praznik Marije Pomočnice kristjanov. 
Marija je bila že od spočetja napolnjena s Svetim Duhom. 
V Njegovi moči je spočela in rodila Jezusa. Po njeni 
priprošnji naj tudi nas napolni Sveti Duh s svojo močjo. 
Veselo oznanilo ponesimo vsem ljudem današnjega časa. 

                                               don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
Dovoljene so maše z ljudstvom, ljudsko in zborovsko 
petje, prejem zakramentov … v skladu z navodili NIJZ. 
– Verouk: Vabljeni k 'verouku v živo'. Veroučenci naj 
katehetom prinesejo spričevala, da jih bomo vpisali.  
–  Vabljeni v cerkev k šmarnicam. Družine ste dobile 
knjižico šmarnic, da lahko tudi po družinah oblikujete 
to pobožnost. V juniju bomo pri mašah brali vrtnice. 
– V nedeljo 23. maja je slovesni praznik prihoda 
Svetega Duha – BINKOŠTI. 
– V ponedeljek 24. maja slovesni praznik MARIJE 
POMOČNICE KRISTJANOV, glavne zavetnice vse 
salezijanske družine.    
– V petek 28. maja mlajša zakonska skupina ob 17.30.  
– V soboto 29. maja večerno bedenje za mlade na 
Rakovniku z mašo ob 20.00.  
– V nedeljo 30. maja je slovesni praznik SVETE 
TROJICE. Romarski shod pri Mariji Pomočnici na 
Rakovniku ob 15.00. 
– V ponedeljek 31. maja zaključek šmarnične 
pobožnosti; spominski dan sv. Janeza Boska.  
– V četrtek 3. junija slovesni praznik SV. REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI.  -   Pri don Bosku po maši procesija.  
– V petek 4. junija prvi v mesecu. Posvetili se bomo 
Srcu Jezusovemu. Obisk starejših ter bolnih na domu. 
– V soboto 5. junija posvetitev Srcu Marijinemu. Pri 
Don Bosku slovesnost prvega sv. obhajila ob 10.30. 
Molimo za prvoobhajance in njihove družine.  
– V nedeljo 6. junija je 10. med letom.  
– Umrl je Peter Knehtl iz Igriške ul. 5, pogreb v četrtek, 
27. 5. na Pobrežju ob 12.15, nato maša tukaj. 
Domačim iskreno sožalje, priporočamo ga v molitev.  
   Radvanje: zaključek veroučnega leta ter predstavitev  
   birmancev - ob 9.00. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

– Glasbena in baletna šola A. M. Slomška vabi k vpisu v 
petek, 28. maja; v sredo, 2. in 9. junija 2021 ob 17.00.  
– 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, Ognjišče, Don Bosko, Župnijsko 
glasilo Naše korenine.  

OBVESTILA GLEDE 
OBHAJANJA SV. MAŠ 

 

Med tednom so sv. maše 

v obeh župnijah ob običajnih 

urah, ob nedeljah pa je v vsaki 

župniji dodana še ena maša. 

V župniji sv. J.BOSKA, nedelje: 

ob 8.00, 10.30 in 11.30. 

V župniji RADVANJE, nedelje: 

ob 8.00 in 9.00. 
 

BRALCI BOŽJE BESEDE  
pri Don Bosku, nedelja – 10.30: 

23. maj: družina GOLOB 

30. maj: KOLARIČ J., CAFUTA 

6. junij: KOLARIČ M., ŽALIK 
 

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

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 23. maj – 6. junij 2021 

NEDELJA                 

23. 05.                     
BINKOŠTI  

B 

B  
R 

8.00     10.30 

11.30 
8.00     9. 00   

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

za + Feliksa Jelena   //    ++ in žive župljane in dobrotnike                                

ponedeljek        MARIJA 

24. 05.       POMOČNICA  

                    KRISTJANOV 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v dober namen // v čast Mariji Pomočnici 

za ++ starše Hötzl in sorodnike 

za zdravje in spreobrnjenje 

torek              

25. 05.           

Urban, papež 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v čast Sv. Duhu 

za + Marijo Vedernjak, 7. dan 

za edinost v katoliški Cerkvi 

sreda              

26. 05. – Filip Neri, duh. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za + Oskarja in Amalijo Koren 

v zahvalo za zdravje 

četrtek               

27. 05. – Alojzij Grozde 

R  

B 

  8.00 

18.30  

 

v zahvalo za 50 let zakona 

petek                  

28. 05. – Margareta 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

za + in žive molitvenega občestva 

sobota                 

29. 05.                

Maksim Emonski, škof 

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Štefana Ferenčaka, Ivana Zupana in rajne člane ZMP 

 

za + Anko Glavica, obl.  

NEDELJA 

30. 05. 
NEDELJA SV. TROJICE  

B 

B 
R 

8.00     10.30 

11.30 
8.00     9. 00   

po namenu  // za + Leona Štavberja in blagoslov družine 

v zahvalo za 40 let zakona 

za ++ in žive župlj.  //  za + Ferda Tašner in vse Tašnerjeve 

Ponedeljek    

31. 05.    

Obiskanje Dev. Marije 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

 

Torek          

01. 06.  

Justin, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

sreda           

02. 06. – Marcel, muč. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Svetemu Duhu 

 

četrtek           

03. 06.               

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za duhovniške in redovniške poklice 

 

petek           

04. 06. – Kvirinij, muč.  

R 

B 

  8.00 

18.30 

v čast Srcu Jezusovemu  

za ++ in žive v domu 

sobota           

05. 06.  

Igor, knez  

B 
R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

(10.30 za prvo obhajance in njihove družine) 

v čast Srcu Marijinemu 

za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra 

NEDELJA                 

06. 06.                     

10. nedelja med letom  

B 

B  
R 

8.00     10.30 

11.30 
8.00     9. 00   

 za + Stanislava Obaha  //  

 

++ in žive župljane in dobrotnike   //  za ++ starše Majhenič                                   

 

 
 

POLETNI  POČITNIŠKI  PROGRAMI  
 

V SALEZIJANSKEM MLADINSKEM CENTRU  
 

 
 

Priprave animatorjev, Pohorje 19. - 21.6.  
Oratorij 1. teden: 28.6. - 2.7.  
Oratorij 2. teden: 5.7. - 9.7.  

Vsak dan od 8.30 do 15.20. 
Oratorij za otroke, ki so končali 1. razred OŠ in za  
mlade do 13. leta (14 letniki vabljeni k animatorjem) 
Prispevek: 9€/dan ali 40€/v paketu za ves teden. 
Prijave – omejene: do 20.6. 

Počitniško varstvo otrok: 12.7. - 16.7. 
Starost: Zaključen 1. raz. do 13. leta. Od 7.00-16.00. 
Prispevek: 9€/dan ali 40€/za ves teden. 
Prijave sprejemamo do 15.7. 

Angleško-biblični teden: 26.7. - 30.7. 
Starost: otroci od 6 -12 let. Vsak dan od 7.30- 15.30.  
Prispevek 80€ (hrana, material, program…),  
se poravna preko TRR računa. 

 

 

 
 

 

Informacije in prijave:  
      Društvo Salezijanski mladinski center Maribor  
      Engelsova 66, 2000 Maribor  
Tel: 031/200.477 (g. Mitja)¸ Ept: drustvo.smc@gmail.com 
 

Prijave: Samo predhodne e–prijave:   
      https://maribor.donbosko.si/smc/oratorij -jesenski/   
      oz. skeniraj gornjo QR kodo in se prijavi.  

 

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.  

https://maribor.donbosko.si/smc/oratorij%20-jesenski/


 
 
 
 
 


