
Nedelja, 10. 03. 2019 
»ČLOVEKE NE ŽIVI SAMO OD KRUHA« 
Poslanec je v trgovini ukradel sendvič. Veliko je bilo 
poročanja o tem. Poslanec je zaradi tega moral 
odstopiti. Mnogi so mnenja, da je bilo o tem toliko 
govorjenja, da so se zakrile druge veliko večje 
prevare in tatvine.  
Naziv Ona 365 za leto 2018 je prejela doc. dr. Sara 
Ahlin Doljak. Njena bolezen hitro napreduje. Je na 
vozičku, ne more govoriti. Kljub temu hodi v službo, 
predava, na sodišču zagovarja stranke. V zahvalnem 
govoru se je še posebej zahvalila možu Bojanu. 
Povedala je, da je njuna ljubezen v bolezni zares 
zrasla. Prej sta živela drug ob drugem; sedaj živita 
drug z drugim. Tudi otroka dvanajst in štirinajstletna 
živita z njo. Postala sta veliko bolj samostojna. Znata 
že vse poskrbeti zase. Skupaj molijo, delajo, se imajo 
lepo. Vera, upanje, ljubezen so temelj njihovega 
življenja.  
V evangeliju imamo pomenljiv opis, kako je hudič 
Jezusa skušal. To so tipične človeške skušnjave. Kruh, 
imetje, bogastvo nas lahko zasužnji, da ne vidimo 
globljih vrednot.  
Še bolj nevarna je sla po oblasti. Koliko hudega po 
svetu napravijo slabi državni voditelji. 
Mnogi pa vse naredijo za slavo: samo, da se o njih 
piše, govori … 
Naj nam Jezus po Sv. Duhu pomaga, da bomo zavrnili 
vse skušnjava ter zaživeli v Božji ljubezni.     
         don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes 1. postna nedelja. Slavljenje za družine pri don Bosku ob 16.00. 
Pričevalski par: Stanka in Mirko Nidorfer; naslov: Kako se učiva prižigati ogenj 
ljubezni/strasti! 
– V ponedeljek pri don Bosku Serra klub ob 19.00 in starejša zakonska skupina 
ob 20.00. 
    Bosko: V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00.  
– V sredo Moč/nemoč odnosa pri don Bosku ob 19.00. Dr. med. Jožica Gamse 
bo spregovorila o demenci ter delu z obolelimi. Vabljeni! 
– V petek križev pot pred mašo. Vabljene skupine ali posamezniki za vodenje 
križevega pota. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00. 

Radvanje: Ob petkih v postnem času maše zvečer; križev pot 17.30. 
– Prihodnja nedelja 2. postna. Pri don Bosku bo gostja pri obeh mašah s. 
Emanuela Žerdin. Dela v zavodu Hospic: spremljanje umirajočih in njihovih 
svojcev. Naslov njenega nagovora: MINLJIVOST ME UČI ŽIVETI! Po obeh 
mašah pogovor z njo v Majcnovi dvorani. 
  
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Priporočamo se za mašne namene.  
– Novi bolniški duhovnik je p. Ivan Hočevar (tel.: 041 286 352). Če imate koga 

v bolnišnici, lahko pokličete nas ali pa njegovo številko.  
– Nova številka Družine je na razpolago. 
 
TEDEN NASMEHA 
Ozdravimo v tem tednu svoj kisli pogled, razvedrimo vsak dan koga s svojo 
dobro voljo. Bog je vlil vnaša srca svoj nasmeh Ljubezni. Podarjajmo ga vsem, 
ki jih bomo srečevali … Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. 
OTORICI: Vsakomur, ki ga srečaš, se nasmehni in ga prijazno pozdravi. 
MLADI: Vzemi si čas za svojega brata ali sestro in ga/jo prijazno poslušaj. 
STARŠI: Vzemi si čas za svoje starše in starejše. Pokaži jim z nasmehom, da jih 
imaš rad.  
STAREJŠI: Pozdravi in nasmehni se vsem, ki jih srečaš, tudi mlajšim, čeprav 
meniš, da bi te morali oni prvi pozdraviti. 
Lučko nasmeha si v srcu prižgimo,  
vsak dan jo radi drugim delimo!    /www.karitas.si/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                 

/// MAŠE lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik, 031.358021, franc.brecko@sdb.si         
 Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si // tisk: Tiskarstvo Črnčec  



RAZPORED  SVETIH  MAŠ  
 

SVETE  MAŠE 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

Radvanje 

 

10. - 17. marec 2019 

NEDELJA 

10. 03. 

1. postna nedelja 

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ starše in brate Tomažič, obl. 

za ++ starše Kolman in Mirka Pridigarja 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 

ponedeljek 

11. 03. 

Benedikt, škof 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Dragico Drobnič 

za + Cecilijo Domanjko 

torek 

12. 03. 

Alojzij Orione 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

v zahvalo Mariji Pomočnici 

za + Faniko Cvetrežnik, 1. obl. 

 

sreda 

13. 03.  

Kristina, mučenka 

 

18.30 

  8.00 

 

 

za + starše Purgaj 

četrtek 

14. 03.  

Matilda, kraljica 

   

18.30 

  8.00 

 

za + starše in sestro Čurič 

za Božji blagoslov sestre Sare in 

nečakinje Lare 

petek 

15. 03. 

Artemij Zati, redovnik 

   

16.00 

18.30 

18.00 

 

za + Tilčko Kosi 

za ++ in žive v domu oskrbovancev 

za + Liziko Kurbus 

sobota 

16. 03. 

Herbert, škof 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Sabino Črnčec 

za ++ starše Tomažin in Jožefo  

NEDELJA 

17. 03. 

2. postna nedelja  

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Petra Frumna, 30. dan 

za + Friderika Antolinca, Antonijo Tepež, 

Jožeta in Jožefo Križanec 

 
Preventivna spodbuda slovenske Karitas 40 dni brez alkohola 
 
Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo 6. marca in se zaključila na 
veliko soboto 20. aprila 2019. 
Letos spodbuda nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola«. Geslo vsakega izmed 
nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni brez alkohola in 
drugih drog. Želimo si lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja v družinah. Radi 
bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko odgovorno 
opravljamo le, če smo zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo navade in vzorce v družbi. 
Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z družino, kot skupina, župnija 
in v postu v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživa in ne streže 
alkohola. Prosimo vas, da še posebej povabite ŽPS in člane drugih skupin. 
PASTIRSKO PISMO PAPEŽA FRANČIŠKA ZA POSTNI ČAS 2019 

/nadaljevanje prejšnjega glasila/ 
 
3. Zdravilna moč pokore in odpuščanja 
Za stvarstvo je nujno potrebno, da se Božji otroci, ki so postali »nova stvar«, razodenejo: 
»Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo« (2 
Kor 5,17). S tem lahko tudi stvarstvo »praznuje veliko noč«: odpre se novim nebesom in 
novi zemlji (prim. Apd 21,1). Pot k veliki noči nas spodbuja, da umijemo svoj obraz in 
prenovimo svoje krščansko srce ter s pokoro, spreobrnjenjem in odpuščanjem zaživimo 
vse bogastvo milosti velikonočne skrivnosti. 
 
Ta »neučakanost«, to pričakovanje stvarstva bo našlo svojo dopolnitev, ko se bodo 
razodeli Božji otroci: ko bodo kristjani in vsi ljudje odločno vstopili v proces 
spreobrnjenja. Vse stvarstvo je skupaj z nami poklicano, »da se /…/ bo iz suženjstva 
razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok« (Rim 8,21). Post je zakramentalno 
znamenje tega spreobrnjenja. Kristjane kliče, da bi velikonočno skrivnost še bolj 
intenzivno in konkretno utelesili v svoje osebno, družinsko in družbeno življenje, še 
posebej po postu, molitvi in miloščini. 
 
Postiti se pomeni naučiti se spremeniti svoj odnos do drugih in do ustvarjenih bitij: od 
skušnjave, da bi nasitili svojo požrešnost, preiti k sposobnosti trpeti zaradi ljubezni, ki 
lahko zapolni praznino v našem srcu. Moliti, da bi se znali odpovedati čaščenju 
samozadostnosti in lastnega jaza ter se znali predstaviti kot iskalci Gospoda in njegovega 
usmiljenja. Dajati miloščino, da bi izstopili iz nespameti živeti in kopičiti vse za nas same 
v utvari, da si zagotavljamo prihodnost, ki nam ne pripada. Tako bomo ponovno odkrili 
veselje Božjega načrta za stvarstvo in vsakega od nas, ki je v tem, da ljubimo Boga, svoje 
brate in sestre in ves svet ter v tej ljubezni najdemo svojo resnično srečo. 
 
Dragi bratje in sestre, štiridesetdnevni »postni čas«, ki ga je Božji Sin preživel v puščavi, 
ima za svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spremeni v tisti vrt občestva z Bogom, 
kakršen je bil pred izvirnim grehom (prim Mr 1,12–13; Iz 51,3). Naj bo naš postni čas 
hoja po isti poti, da bi povrnili Kristusovo upanje vsemu stvarstvu, »da se bo /…/ iz 
suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok« (Rim 8,21). Naj ta milostni 
čas ne izzveni v prazno. Prosimo Boga, da nam pomaga pri resničnem spreobrnjenju. 
Opustimo egoizem, pogled usmerjen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. 
Postanimo bližnji bratom in sestram v težavah, delimo z njimi svoje duhovne in 
materialne dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad grehom 
in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža. 

       papež Frančišek 


