
Nedelja, 4. 7. 2021  (14/21) 
 

»GOSPODOVA ROKA JE Z NAMI!« 
 

 Rekel mi je: »Sin človekov, pošiljam te k Izraelovim 
sinovom, k narodu upornikov, ki so se mi uprli. Oni in 

njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne. Ti ljudje 
so trmastega obraza in predrznega srca, k njim te 
pošiljam. Reci jim: »Tako govori Gospod Bog: naj 

poslušajo ali ne – kajti uporna hiša so – vendar naj 
spoznajo, da je bil prerok med njimi.«   Ezk 2,3-5        

 
 

V teh dneh je bilo v Sloveniji posvečenih sedem novih 
duhovnikov. Večina danes obhaja nove maše. Drugi v teh 
dneh obhajamo obletnico posvečenja in svoje nove maše. 
Vse nas Gospod pošilja k ljudem današnjega časa.  

V današnjem berilu prerok Ezekijel ugotavlja, da so 
ljudje »narod upornikov«. Kot bi pisal za današnji čas. Tudi 
danes mnogi delajo samo razdor. Ne znajo pa ponuditi nič 
pozitivnega. V mesecu juniju smo v 'vrtnicah' spremljali 
zgodbe naših mučencev. V prelomnih časi med in po drugi 
svetovni vojni je cela množica naših prednikov dala 
življenje za krščansko vero in za naš Slovenski narod. 
Zgodovinarka, sedanja ministrica za Slovence po svetu 
Helena Jaklitsch, je zapisala: »Da, ni se nam treba bati, saj 
imamo tisoče priprošnjikov, ki so dali življenje za Boga in 
za našo domovino. Ni se nam treba bati, saj v moči njihove 
priprošnje zmoremo vztrajati v delu za skupno dobro in 
ohranjanje naše slovenske zavesti. Zares Adamov greh je 
bil potreben, beremo na velikonočno vigilijo … Zato sem 
hvaležna za vsakega, ki je za nas dal življenje.« 

Gospod je vedno z nami. Ne bojmo se. Svoje življenje 
izročimo v Njegove roke. Spremlja nas priprošnja Božje in 
naše Matere Marije ter naših zavetnikov. 

                                                      don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Pri sv. mašah po navodilu NIJZ in slovenskih škofov 
še vedno nosimo maske in ohranjamo medsebojno 
razdaljo 1,5m.  
– Pri Don Bosku julija in avgusta med tednom ob 
ponedeljkih, torkih in sobotah NI jutranje maše.  
 

– V nedeljo 4. julija je 14. med letom. Nedelja 
Slovencev po svetu.  - V petek smo zaključili prvi teden 
oratorija; zahvala voditelju kaplanu Mitju in vsem 
animatorjem; naj jim Gospod obilo poplača za vse 
njihovo prizadevanje, Marija pa naj jih varuje.   
– Danes zvečer ob 21.30 ima v cerkvi sv. Janeza Boska 
ob 10. letnici delovanja koncert Komorni zbor Hugo 
Wolf. Prijava preko spleta.  
– V ponedeljek 5. julija začetek 2. tedna oratorija ob 
8.30. Godujeta sv. Ciril in Metod, slovanska apostola.  
 

– Umrla je Marija Rakuša z Lackove ul. 39. Pogreb bo 
   na Pobrežju v ponedeljek 5. julija ob 12.15, nato 
   maša v Radvanju. Domačim iskreno sožalje;   
   priporočamo jo v molitev.  
 

– V nedeljo 11. julija je 15. med letom. Začetek 
uskovniškega tedna v Dominikovem domu na Pohorju. 
– V ponedeljek 12. julija se začne teden varstva otrok.  
 

– V nedeljo 18. julija je 16. med letom. Začetek 
drugega uskovniškega tedna, ki bo na Uskovnici.   
 

   Molimo za birmance in njihove družine. 
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine.----

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

  
 

Srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta v župniji 
Radvanje – z župnikom Francem  Brečkom.  

 Papežev molitveni namen   
za JULIJ  2021 

PRIJATELJSKI ODNOSI  
V DRUŽBI 

 

Molimo, da bi v konfliktnih 
situacijah na družbenem, 

gospodarskem in političnem 
področju delovali kot pogumni 
in navdušeni graditelji dialoga 

in prijateljstva. 
 

V RADVANJU zbiramo darove 
za popravilo cerkvene strehe. 
Delalo se bo avg./septembra. 
Predračun je 12.000 €.  
Do sedaj je zbranih 2.500 €. 
Se priporočamo. 
 

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

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: 041 215 711 ali 02.429.6040  
(župnik Janez Potočnik) ali po epošti: 

janez.potočnik@sdb.si; maribor@sdb.si 

splet: maribor.donbosko.si 

fb: Bosko Mariborski 

Odgovarja: Janez Potočnik, župnik 

Engelsova ul. 66, 2000 Maribor      

tisk: Tiskarstvo Črnčec 
 

maribor.donbosko.si  
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 
R –Radvanje 4. – 18. julij 2021 

NEDELJA                 

04. 07.                     

14. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v čast Mariji Pomočnici za zdravje 

za + Jožeta Kutnjaka 

za + Boruta Šnuderla 

ponedeljek        

05. 07.       

Ciril in Metod, slov. apos. 

R 

B 

18.00 

18.30 

po namenu   //         za + Marijo Rakuša, pogrebna, ob 13.30 

v čast Svetemu Duhu   //   v zahvalo 

torek              

06. 07.         

Marija Goretti, mučenka 

R 

B 

18.00 

18.30 

za Kondrada in Tilčko Pulko 

za + Stanislava Obaha  

sreda              

07. 07.  Anton Zaccaria 

R 
B 

  8.00 

18.30  

v čast Svetemu Duhu 

za zdravje v družini   //  za zdravje 

četrtek           

08. 07.             

Kilijan, škof  

R  

B 

  8.00 

18.30  

za + Feliksa Jelena 

za zdravje // v čast Sveti Trojici 

petek            

09. 07.   kitajski mučenci   

R 
B 

  8.00 

18.30  

za zdravje 

za zdravje v družini 

sobota                 

10. 07. Amalija, redovnica 

R 

B 

18.00 

18.30 

za vero v mladih družinah 

za + Boruta Kocjana, zadušnica     //     v čast Svetemu Duhu 

NEDELJA 

11. 07. 
15. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

za + Feliksa Jelena 

v zahvalo in blagoslov za 15 let zakona 

ponedeljek    

12. 07.    

Mohor in Fortunat, muč. 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + Marijo Rakuša, 7. dan 

za ++ in žive Obaha - Brodnjak 

torek          

13. 07.  – Henrik, cesar 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

 

sreda           

14. 07. – Kamil de Lellis  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

četrtek           

15. 07.      

Bonaventura, škof 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Vladimirja Šimka 

 

petek           

16. 07. Karmelska MB 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

 

sobota           

17. 07.  – Aleš, spokornik  

R 

B 

18.00 

18.30 

za + g.Janka Kača 

 

NEDELJA                 

18. 07.                     

16. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za ++ Hercogove in Finžgarjeve  

 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ZAHVALA župnika Franca BREČKA 
župniji sv. Janeza Boska  

Pred osmimi leti smo v Don Boskovo župnijo 
prišli trije na novo; še Gašper in Tone. Najprej smo 
si uredili prostore na stari lokaciji. Spoznavali smo 
novo okolje. Lepo ste nas sprejeli ter nam dajali 
poguma. V medsebojnih srečevanjih in pogovorih 
smo oblikovali življenje. Po treh mesecih smo se 
selili v nove prostore. Samo četrtina je bila 
narejena; vse drugo nedokončano. Za večje 
praznike smo urejali večje prostore. Prvo obhajilo 
smo dve leti imeli kar na zelenici. Leta 2014 nam je 
s skupnimi močmi uspelo urediti igrišča.  

Leta 2015, ob 200-letnici rojstva sv. Janeza 
Boska, smo prišli do svoje cerkve, naše dolgoletne 
sanje! Tedaj smo se razveselili obiska vrhovnega 
predstojnika salezijanske družine, 10. don Bosko-
vega naslednika. Nato so se urejali še drugi pro-
stori. Hvaležen sem vsem, ki ste zavzeto sodelo-
vali. Skupaj z župnijskim svetom smo načrtovali 
delo. Vesel sem bil, da se je oblikoval katehetski 
odbor z zavzetimi katehistinjami. Na rednih 
srečanjih smo bili opora drug drugemu. Oblikovali 
smo maše z otroki ter popestrili praznike.  

Pevski zbor je z rednimi vajami, ter petjem obli-
koval nedeljska in praznična bogoslužja. Pa tudi 
glasbene skupine, ki so se oblikovale. Še posebej 
sem bil vesel molitvenih skupin. Vse naše delo je 
brez molitve neuspešno. Osnova vsega je Sveto 
pismo, ki ga je odkrivala biblična skupina. Žup-
nijska Karitas je oblikovala lep krog sodelavcev, ki 
odgovarja na prošnjo vse več novih prosilcev.  

Z zakonci smo se oblikovali tri zakonske 
skupine. Še posebej nas je povezal vsakoletni 
duhovni vikend v Veržeju. Zadnje leto se je 
oblikovala tudi skupina odraslega verouka.  

V vse naše življenje in delo je bil vključen naš 
Salezijanski mladinski center. Z njim smo se 
vključevali v širši krog mladih v mestu Mariboru.  

Nenazadnje moram izreči zahvalo vsem salezi-
jancem, ki smo v teh letih oblikovali skupnost. Bilo 
je pestro in lepo kot v vsaki družini; vesel sem, da 
smo se znali pogovarjati  in usklajevati.  

Poimensko pa moram omeniti našo gospodinjo 
Ivanko Šimek. Brez mame ni doma. Vedno je 
poskrbela za res okusno hrano ter postorila še 
veliko drugih del. 

ZAHVALA župniji  
sv. Frančiška Asiškega, Radvanje 

Bogu sem hvaležen za osem bogatih let, ki 
sem jih preživel med vami pri sv. Frančišku 
Asiškem v Radvanju. Sedanji papež Frančišek 
že s svojim imenom opozarja na pomen tega  
svetnika za današnji čas; posebej spoštovanje 
narave ter zavzemanje za uboge. Ko sem prišel 
k vam, sem čutil, da ste me sprejeli odprtih rok. 
Z Božjo pomočjo je vse lepo potekalo. Še 
posebej zahvala prejšnjemu župniku Lojzetu 
Kraševcu. Krasno mi je predal župnijo. Vse je 
bilo lepo urejeno. Tako pisarna, arhiv, matične in 
župnijske knjige ter blagajna.  

V tej župniji je lep krog ljudi, ki ste zelo 
zavzeti. Posebna zahvala velja župnijskemu 
svetu. Njegov tajnik dr. Miroslav Novak je 
zavzeto vodil seje, da smo se o vseh potrebnih 
stvareh dogovorili in jih potem uresničili. Hvala 
gospodarskemu svetu pod vodstvom Petra 
Kosija. Hvala katehistinji Nives Hliš Jelen: za 
njeno skrb za verouk; posebej pa še za pripravo 
maš z otroki, pa vsako leto za čudovito pripravo 
na prvo sv. obhajilo ter druga dela. 

Hvala Klotildi Jelen: skrb za petje, pevski 
zbor, igranje orgel; za čiščenje in urejanje 
okolice; za delo pri župnijski Karitas: hvala vsem, 
ki pri tem pomagate. Hvala Mariji Vogrinc za skrb 
za verski tisk ter vse drugo. Hvala Jožetu Rincu, 
pa Vladu Šimku s pomočniki za urejanje okolice.  

Še posebej pa hvala Viktorju Hötzlu, ki je vsak 
dan pred vsemi drugimi v cerkvi ter pripravi vse 
potrebno za bogoslužje.  

Na zadnjem srečanju z Župnijskim svetom 
smo ugotavljali, da pri vseh nas prihajajo leta. 
Potrebne bodo nove in mlajše moči. Vabim vas k 
sodelovanju. Tako bo lahko vaša župnija 
zacvetela v večji mladostni moči.  

********************************* 

Obema župnijama iskrena hvala za čudovito 
slovo, ki ste mi ga pripravili, za zahvalne besede, 
za krasna darila. Vsakemu posebej hvala za 
vsak vaš velikodušen dar. Čutim se nevrednega 
za vse, kar prejemam po vaši dobroti.  

Vse vas bom nosil v molitvah pred Boga; 
priprošnja Božje Matere ter naših zavetnikov naj 
vas spremlja. Boglonaj, hvala.      Franc Brečko 



 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


