
Nedelja, 17. 03. 2019 
»TA JE MOJ LJUBLJENI SIN, NJEGA POSLUŠAJTE!« 
Že ob krstu v reki Jordanu je Nebeški Oče nagovoril 
Jezusa z besedami: »ti si moj ljubljeni Sin!« V moči 
teh besed je Jezus sprejel svoje poslanstvo. Vse bolj 
se je zavedal, da ni samo človek, ampak tudi Božji Sin. 
Čutil je povezanost s svojim Nebeškim Očetom. Zato 
je noči prečul v pogovoru z Njim.  
Ponovno ga je Nebeški Oče potrdil za svojega Sina ob 
spremenjenju na gori. Njegovim učencem, 
apostolom je dal naročilo: »njega poslušajte!« Jezus 
je postavljen človeštvu za učitelja. On nam razodeva 
Božjo voljo.  
Podobno je Nebeški Oče poklical vsakega izmed nas 
pri krstu. Poklicani smo bili po imenu. Nebeški Oče 
nas je priznal za svoje otroke: »ti si moj ljubljeni sin; 
ti si moja ljubljena hči!« Dal nam je poslanstvo, 
nalogo, ki naj bi jo v življenju izpolnili.  
Lahko se zgodi, da skrenemo s prave poti. On nas 
poišče tam, kjer smo. Tudi če smo zgrešili v življenju, 
nas bo od tam naprej vodil. Od nas je odvisno, če smo 
odprti za navdihe Sv. Duha. Iskrena spoved nam 
lahko pomaga, da se osvobodimo vsega zla, ki smo 
ga zagrešili. Vrne nam krstno nedolžnost, postanemo 
čisti Božji otroci. Božja milost nam spet da moč, da 
zapustimo zlo ter se usmerimo v dobro. 
Postni čas naj nam pomaga, da bomo zaživeli kot 
ljubljeni otroci usmiljenega Nebeškega Očeta.       
  don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  

– Danes 2. postna nedelja. 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. 
Športna liga v zavodu A. M. Slomška na Vrbanski. 
 Radvanje: v ponedeljek župnijski pastoralni svet po maši ob 18.30. 
– V torek praznik sv. Jožefa; začetek tedna družine. Biblična skupina ob 19.00. 
– V petek križev pot pred mašo. Molitev vodi župnijski pastoralni svet.  

Radvanje: Ob petkih v postnem času maše zvečer; križev pot 17.30. 
Bosko: V soboto vabljeni na delovno akcijo, da uredimo okolico ob 9.00.  

– V soboto srečanje Združenja Marije Pomočnice pri maši ob 8.00. 
– Prihodnja nedelja 3. postna. Spominski dan Marije Pomočnice; blagoslov na njeno 
priprošnjo. Križev pot pri grobišču po vojni pobitih ob 15.00/petnajst minut prej zbiranje 
pri Kostanju/.  

Radvanje: Umrla je Terezija Novak z Rožletove 12; pogreb na Pobrežju v 
ponedeljek ob 11.30 in Štefanija Kores s Pliberškove 3; pogreb v torek ob 14.30; nato 
pogrebna sv. maša v Radvanju. Obe priporočamo v molitev. Domačim in sorodnikom 
iskreno sožalje.  
 – Naš sobrat Štefan A. Ferenčak je bil v sredo odpuščen iz bolnišnice v domačo oskrbo 
v našo skupnost na Trsteniku. Priporočamo ga v molitev.  
 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Častilci sv. Jožefa vabljeni na Studence v Mariboru. Zvečer pred praznikov maša z 
nagovorom ter srečanje za moške p. dr. Vili Lovše ob 18.00. Na praznik maša ob 8.00, 
romarska ob 10.00; vodi škof dr. Anton Jamnik in večerna ob 18.00.   Pol ure pred 
romarsko in večerno mašo križev pot. Ves dan priložnost za spoved.  
– Nova številka Družine je na razpolago. 

 
TEDEN SKUPNE MIZE 
V naših družinah si bomo prizadevali, da bodo naša srečanja ob skupni mizi polna 
razumevanja sodelovanja, veselja in zadovoljstva. 
OTORICI: Pomagaj pripraviti večerjo ali zajtrk. 
MLADI: Za skupno mizo ne uporabljaj telefona, knjige. Bodi pozoren do vseh.  
STARŠI: Ne pogrevaj napak drugih; prijazna postrežba je vredna več kot dobra hrana. 

STAREJŠI: Obišči sovrstnika/co in skupaj ob klepetu popijte čaj.  
Lučko na skupni mizi prižgimo, povezanost med nami radi gradimo!
 /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 

 

17. - 24. marec 2019 

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 

ponedeljek 

18. 03. 

Ciril Jeruzalemski 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Tilčko Kosi 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

torek 

19. 03. 

Jožef, Jezusov rednik 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Alojza Holerja 

za + Antona Perneka 

za + Jožefa in Jovanko Flis ter sorodnike 

sreda 

20. 03.  

Martin iz Brage 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Srečka Brega in vse Bregove 

 

četrtek 

21. 03.  

Serapion, mučenec 

   

18.30 

  8.00 

 

za + Oskarja in Amalijo Koren 

za ++ starše Muršak 

petek 

22. 03. 

Lea, spokornica 

   

18.30 

18.00 

 

za + Feliksa Jelena 

za svetost Cerkve 

sobota 

23. 03. 

Rebeka, redovnica 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

v zahvalo Bogu za življenje 

za + Jožeta Orešnika, starše, Afonza Jusa 

za + Jožeta Sinkoviča in starše 

NEDELJA 

24. 03. 

3. postna nedelja  

  8.00 

 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za zdravje na duši in telesu ob 60-letnici 

zakona 

za + Petra Smiljana, Roziko Bračič ter 

družino Zimet  

 

Kako biti ženi hvaležen, da me je narobe razumela? 
Dr. Emmerson Eggerichs v svoji knjigi »Ljubezen in spoštovanje« navaja, da se moški 
in ženske sporazumevamo v šifrah, ki pa jih žal, slabo razvozlavamo. Sicer govorimo 
isti jezik, le izgovorjene besede dojemamo vsak po svoje. 
Ali napačno razumevanje drug drugega izvira še iz časov gradnje babilonskega 
stolpa, ko je Bog rekel: »Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne 
bodo več razumeli govorice drug drugega (1 Mojzes 11, 7)«, ne vem, dejstvo pa je, 
da se bo prej Kitajec naučil slovensko kot pa bo mož razumel, kaj mu hoče povedati 
žena. Kajpak ima tudi žena z možem iste probleme. 

Že preprosta izjava: »Nimam kaj obleči!« nam razkrije različno interpretacijo. Če to 
zavzdihne moški, pomeni, da nima več ničesar opranega; če pa ženska, pa pomeni, 
da nima ničesar novega! 
Naj ponazorim še z najinim primerom. Poročena sva 27 let, pa imava še vedno težave 
z razumevanjem drug drugega. Ne, moja žena ni Kitajka, ampak čisto prava 
Gorenjka. Sam sem sicer po geografskem poreklu z Ljubljanskega barja, a po četrt 
stoletja bivanja na Gorenjskem bi lahko Gorenjce učil šparati! 
Zgodilo se je takole. Bila sva v običajnem stresnem obdobju, ki ga zakonci doživljamo, 
ker smo vpeti med svoje otroke na eni strani in svoje starše na drugi strani, nekako 
med kladivom in nakovalom. 
Že nekaj časa sva tehtala možnost, da bi spet šla sama na enodnevni izlet, spotoma 
pa še na Kurešček ali pa na Goro pri Sodražici, na grob mistikinje Magdalene Gornik. 
Sam se sicer bolj težko odpravim od doma, ampak ko mi začne vse presedati, je pa 
že skrajni čas za to. 
Ker vem, da me žena noče nikamor siliti, sem ji dal iztočnico. »Kar nekam bi šel!« 
sem zavzdihnil. Pričakoval sem, da bo rekla, da pojdiva na Kurešček ali kvečjemu na 
Goro pri Sodražici. Ne, žena je na mizo položila časopis Družina in rekla: »Poglej, 
pater Markelj ima v petek pri Svetem Jožefu v Celju duhovne vaje!« 
Odreagiral sem kot srna sredi ceste, ko zagleda avtomobilske žaromete: otrpnil sem 
in izbuljil oči! Ko sem prišel malo k sebi, sem hitel pojasnjevat svojo izjavo; da sem 
mislil na Kurešček ali pa na Goro, ne pa na duhovne vaje od petka do nedelje! »Saj 
to je že čez tri dni!« sem še rekel. »Verjetno ima že vse zasedeno!« »Pokliči in 
povprašaj,« mi je predlagala žena. »Mogoče ima še kaj prostega.« 
Lahko si mislite, kaj je bilo. Šah – mat v naslednji potezi: še vedno je bilo dovolj 
prostora tudi za naju. Nisem se mogel več izmakniti. Predobro sem se zavedal, da bo 
žena zagotovo pritisnila pravo tipko (ne bi bilo prvič!), če se bom preveč izvijal. Tako 
sva šla na duhovne vaje v Celje. 
V mladosti sem bil na številnih duhovnih vajah, zadnji dve leti (odkar sva pri DiŽ-u) 
pa še na petih seminarjih, ampak nikjer – res nikjer ni bilo toliko udeležencev kot na 
duhovnih vaja v Celju: natanko štirje zakonski pari! Saj ne, da bi bilo s temi duhovnimi 
vajami kaj narobe, nasprotno, bile so odlične. Verjetno je bil za slabo udeležbo kriv 
termin. In ko sva se v nedeljo popoldne vozila proti domu, sem si moral priznati, da 
je bilo dobro, da sva se udeležila teh duhovnih vaj. Ženi sem bil celo hvaležen, da me 
je narobe razumela. Odklop od doma je bil res potreben, nekaj novih spoznanj pa je 
tudi prav prišlo. 
Če nič drugega, sem se naučil, da je besedna zveza »nekam bi šel« preveč ohlapna, 
in da moram naslednjič povedati točno, kam bi rad šel. 
      (Franci Šinkar, Družina in Življenje) 


