
Nedelja, 18. 7. 2021  (15/21) 
 

»POJDITE SAMI ZASE IN SE ODPOČIJTE!« 
 

 Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu  
in mu poročali o vsem, kar so storili in učili.  

Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj  
in se malo odpočijte!« Mr 6,30 

 
 

        Življenjski ritem v naravi in pri ljudeh nam kaže, kako 
se menjavata čas rasti, dozorevanja in žetve na eni strani 
ter čas zimskega počitka. Človek čez dan dela, ponoči 
počiva. Celo en dan v tednu imamo po vsem svetu, ko se 
ne dela: ne-delja. Če se ne bi znali tu pa tam ustaviti, ne 
bi vzdržali. Celo stroji potrebujejo oddiha, novega polnje-
nja, mesečni ali celo tedenski servis. Naš ritem življenja je 
postal tako hiter, da se mu vse težje prilagajamo: stres, 
obup, izgubljanje smisla življenja spremlja današnjega 
človeka. Danes se zdi, da se življenje ravna po glagolih: 
pohiti, teci, naredi že kaj.« Vse mora biti opravljeno na 
hitro, v naglici. Nad nami vlada načelo: »Kdor se  ustavi, 
je izgubljen.« Toda če prav premislimo, izgubljen je tisti, 
ki se nikoli ne ustavi. Smo kot ujeti v gost promet na 
avtocesti, kjer moramo v čim krajšem času prispeti na cilj. 
Tako sploh ne utegnemo pogledati čudovite narave, skozi 
katero se vozimo. Ne vidimo niti sonca, ki vsak dan vzhaja 
nad vsakim izmed nas. Življenje teče, ne da bi sploh 
opazili, da živimo in za kaj živimo. »Ne vse za vsakdanji 
kruh; človek je telo in duh. Saj še gora in drevo rasteta u 
zemljo in nebo!« pravi pesnik Alojz Gradnik.  
         Počitnice naj bodo torej čas, ko se ustavimo: 
vzemimo si čas zase, za naše bližnje in za Boga. Notranje 
umirjeni bomo zaživeli polno svoje življenje. Tako se 
bomo potem lahko tudi razdajali drugim. 

                                                     don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– Pri sv. mašah še vedno nosimo maske in ohranjamo 
medsebojno razdaljo 1m. Slovenski škofje nas vabijo: 
 

»Spoštovani verniki, varovanje zdravja je dejavno izkazovanje 
ljubezni do bližnjega, o katerem govori Sveto pismo. V času 
preizkušnje zaradi epidemije COVID-19 moramo poskrbeti za 
svojo varnost in varnost svojih najdražjih. Lepo vas vabimo, da 
se v dogovoru s svojim zdravnikom, odločite za cepljenje proti 
COVID-19. Tako bomo lahko mirno pričakali jesen in če bomo 
zagotovili ustrezno precepljenost, bodo lahko tudi naše cerkve 
ostale odprte za bogoslužje. (Ljubljana, 6. julij 2021) 
 

– Pri Don Bosku julija in avgusta med tednom ob 
ponedeljkih, torkih in sobotah NI jutranje maše.  
 

- Oratorij 2021 se je zaključil. Iskrena zahvala voditelju 
kaplanu Mitju in vsem animatorjem; naj jim Gospod 
obilo poplača za vse njihovo prizadevanje, Marija pa 
naj jih varuje. V petek smo sklenili tudi tedensko 
varstvo otrok – hvala vsem. 
- Iskrena hvala tudi možem župnije Radvanje za 
delovno akcijo in ureditev žive meje okrog cerkve.  
-------------- 

– Nedelja, 18. julij: 16. med letom.  
– V soboto 24. julija spominski dan Marije Pomočnice. 
Prejeli bomo blagoslov na njeno priprošnjo.  

– Nedelja, 25. julij: 17. med letom, Krištofova nedelja: 
blagoslov avtomobilov. Povabljeni smo, da darujemo 
za misijone – za vsak srečno prevožen kilometer.  
Ob godu sv. Joahima in Ane, staršev Device Marije, 
obhajamo 1. svetovni dan starih staršev.  
 

– Ponedeljek, 26. julij: začetek angleško-bibličnega 
kampa za otroke. God Marijinih staršev Joahima, Ane. 
– Sobota, 31. julij: spominski dan sv. Janeza Boska. 
Opravili bomo molitev ob vaji za srečno smrt. 

– Nedelja, 1. avgust: 18. med letom. Uskovniški teden 
za študente na Uskovnici.  
-------------- 

– Molimo za birmance in njihove družine. 
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine, 
revija Don Bosko (članek o DBC ...). 

 

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. 
 

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

»Zakaj ljudje tako 
skrbijo za lepoto 

svojega telesa,  
ne pa tudi za 

lepoto svoje duše?« 
bl. Karlo Acutis 

 

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

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. 
 

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

 

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 
 

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

SPLET: maribor.donbosko.si 
Naročilo svetih MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040  (župnik Janez Potočnik)  

ali po e-pošti:  janez.potočnik@sdb.si;  maribor@sdb.si    fb:  Bosko Mariborski 

Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB 

 
            
 
 
 
 
.                            
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 
R –Radvanje 18. julij – 1. avgust 2021 

NEDELJA                 

18. 07.                     

16. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

za ++ Hercogove in Finžgarjeve  

za + Fredija Šalomona, obl. in sorodnike 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek        

19. 07.       

Makrina, devica 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

torek              

20. 07.         

Marjeta Antiohijska, muč. 

R 

 

B 

18.00 

 

18.30 

za + Frančka in Milko Breg in ob 25-obletnici zakona  

Andrejke in Milana za blagoslov 

sreda              

21. 07.  – Lovrenc, duh. 

R 
B 

  8.00 

18.30  

za + Zoro Janžekovič in + Štefko Mastnik 

četrtek           

22. 07.             

Marija Magdalena  

R  

B 

  8.00 

18.30  

v zahvalo za prejete dobrote 

petek            

23. 07. – Brigita Švedska   

R 
B 

  8.00 

18.30  

za + Franca Viraga 

sobota                 

24. 07.  

Krištof, mučenec 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

NEDELJA 

25. 07.    Jakob, apostol 
17. ned. ML, Krištofova  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

v zahvalo za 70 let življenja 

za ++ starše Majhenič 

za ++ iz družin Šprajc, Turk, Bezjak in za zdravje 

ponedeljek    

26. 07.    

Joahim in Ana 

R 

B 

18.00 

18.30 

za + Rudija in Ano Rinc 

torek          

27. 07. – Gorazd, Kliment, 
učenci Cirila in Metoda 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

za + Janeza in Štefana Horvata, obl. 

sreda           

28. 07. – Viktor, papež  

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

četrtek           

29. 07.      

Marta, Lazarjeva sestra 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

petek           

30. 07. – Peter Krizolog 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

za + Antona in Marijo Linec 

sobota           

31. 07.  – Ignacij Lojolski  

R 

B 

18.00 

18.30 

za + Nado Breg in vse Lešnikove 

NEDELJA                 

01. 08.                     

18. nedelja med letom  

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

za + Marijo Rakuša, 30. dan po pogrebu 

BL. KARLO ACUTIS (1991-2006) 
junak letošnjega oratorija 

 
 

 
 
 
 
 

 

»VSI LJUDJE SO ROJENI KOT IZVIRNIKI,  
A MNOGI UMREJO KOT FOTOKOPIJE.« 

 

Karlo se je rodil 3. maja 1991 in umrl 11. 
oktobra 2006. Po eni strani je bil običajen 
najstnik. Rad je imel računalnike, gledal 
filme in igral video igre, rad je imel živali in 
je z njimi snemal zabavne videe … 

Po drugi strani je bil v marsičem izjemen. 
Živel je globoko prijateljstvo z Jezusom in 
Marijo, kar se je že na zunaj kazalo v tem, 
da je od prvega sv. obhajila pa vse do svoje 
smrti vsak dan hodil k maši in obhajilu, 
tedensko pa k sv. spovedi. Vsak dan je molil 
rožni venec. Izredno so ga zanimali evhari-
stični čudeži in je o njih naredil tudi spletno 
stran ter razstavo, ki je danes razširjena po 
vsem svetu (www.miracolieucaristici.org). 

Njegova vera se je razlivala tudi v 
odnose z drugimi, saj je bil za svojo starost 
izredno dobrodelen. Vedno je bil priprav-
ljen pomagati vsakomur: sošolcem, brez-
domcem, preprostim priseljencem … Bil pa 
je tudi zelo nadarjen programer in ga 
pogosto opisujejo celo kot računalniškega 
genija. O tem priča podatek, da je ob 
prehodu v gimnazijo že bral programerske 
priročnike za študente. 

Pri 15 letih je umrl za levkemijo. Zaradi 
njegovega globokega odnosa z Bogom, žive 
vere, dobrodelnosti in čudežev, ki so se 
začeli dogajali po njegovi smrti, so ga ljudje 
že kmalu prepoznali za svetnika. Cerkev ga 
je za blaženega razglasila 10. oktobra 2020. 

POČITNICE  
V DON BOSKOVEM CENTRU 

 

Za nami sta dva počitniška programa, 
ki smo ju izvajali v našem Don Boskovem 
centru v teh julijskih dneh.  

Prvi je oratorij (Originalen sem!), drugi 
pa počitniško varstvo za otroke. Naj dam 
več pozornosti oratoriju, ki je potekal 
med 28. 6. in 9. 7. Osrednji lik oratorija je 
bil mladi Italijan, bl. Carlo Acutis. Ob njem 
so otroci spoznavali vrednote kot so 
pozornost do drugih, vedoželjnost, 
zmernost, dobrosrčnost, hkrati pa si tega 
15-letnega svetnika ne moremo pred-
stavljati brez zazrtosti v večnost in v 
evharistijo, ki je od 7. leta starosti ni niti 
en dan opustil z vsakodnevnim obiskom 
svete maše. Umrl je leta 2006 in bil že lani 
razglašen za blaženega. 

Na oratoriju se je v 1. tednu zbralo ok. 
60 otrok in 20 animatorjev, v 2. tednu pa 
ok. 80 otrok in 25 animatorjev. Še 
posebej smo se udomačili na notranjem 
dvorišču centra, kjer smo imeli glavno 
skupno dogajanje,  saj smo zaradi Covid-
ukrepov večino stvari in programa imeli 
po skupinah. Poromali smo na Pekrsko 
gorco in v Radvanje, se obakrat spustili s 
sankami po Pohorju in se ohladili na 
Mariborskem otoku. Zahvalo in ponos še 
enkrat izražam vsem sodelavcem, zapo-
slenim, sal. skupnosti - župniku Francu in 
ravnatelju Janezu, voditeljici 2. tedna 
Luciji, prostovoljki Poloni, 6 vodjem 
skupin in vsem zavzetim animatorjem za 
preživet in podarjen čas z otroki. 

Hvala tudi tistim, ki ste poskrbeli za 
kvalitetno sproščeno počitniško varstvo, 
kjer je bilo 30 otrok: Tjaši, Moniki, Mojci, 
Poloni, (drugi) Mojci in Dolores. 

                                                                                           Mitja Š. Franc sdb 

http://www.miracolieucaristici.org/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 


