OZNANILA
– Danes 8. nedelja med letom. Pomladansko srečanje animatorjev oratorijev
za nadškofijo Maribor pri don Bosku ob 14.30.
Radvanje: Danes nabirka za ogrevanje.
Bosko: V ponedeljek katehetski odbor ob 19.00.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– V sredo pepelnica: začetek postnega časa – strogi post. V znamenje
spokornosti nam bo duhovnik na čelo naredil s pepelom znamenje križa.
– V petek križev pot pred mašo. Vabljene skupine ali posamezniki za vodenje
križevega pota. Radvanje: Ob petkih v postnem času maše zvečer.
– Prihodnja nedelja 1. postna. Slavljenje za družine pri don Bosku ob 16.00.
Pričevalski par: Stanka in Mirko Nidorfer; naslov: Kako se učiva prižigati
ogenj ljubezni/strasti!
– Duhovni vikend za tri zakonske skupine v Veržeju od 8. do 10. marca. Lahko
se prijavi še kakšna družina, ki ni vključena v zakonske skupine.
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.
POSTNI ČAS
Začne se s pepelnično sredo. Pripravlja nas na praznike Jezusovega trpljenja,
smrti in vstajenja. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del,
ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do
začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim
dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega, zdržek od mesnih jedi veže
vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.

Nedelja, 03. 03. 2019
»DOBRO DREVO RODI DOBER SAD«
Hitro vidimo napake drugih. Skušamo jih popraviti.
Krasno pravi Jezus v evangeliju: »Kaj vendar gledaš
iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa
ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: 'Pusti,
brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,' če sam
ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani
najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl,
da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.«
Zato je papež Frančišek zbral predsednike vseh
škofovskih konferenc sveta v Rimu, da bi odkrito
pogledali spolne zlorabe, ki so se dogajale v Cerkvi.
Ob zaključku je dal jasna navodila, kako ravnati ob
vsakem primeru. Obenem je opozoril na vse
strahotne krivice, ki so jih deležni otroci in
mladoletni po svetu. Ves svet je opozoril, da naj
nekaj ukrene v zaščito vseh ogroženih. Pomembno
je, da kristjani pogledamo najprej pri sebi in
odstranimo vse stranpoti. Potem bomo lahko tudi
kazali jasno pot drugim.
Pred nami je postni čas. Vabi nas k spreobrnjenju in
poboljšanju. V družini je priložnost, da poglobimo
družinsko molitev. Določimo vsak dan čas, ko bomo
z družino skupaj molili. Če bomo poglobili odnos z
Bogom, bomo lažje tudi oblikovali prave odnose z
domačimi in vsemi drugimi.
Pa tudi osebno naredimo kakšen dober sklep, da bo
naše življenje čimbolj rodovitno.
don Boskovi salezijanci
/// 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
NEDELJA
03. 03.
8. nedelja
med letom
ponedeljek
04. 03.
Kazimir, kraljevič
torek
05. 03.
Hadrijan, mučenec
sreda
06. 03.
PEPELNICA
četrtek
07. 03.
Perpetua in Felicita,
mučenki
petek
08. 03.
Janez od Boga, red.
sobota
09. 03.
Frančiška Rimska
NEDELJA
10. 03.
1. postna nedelja

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00
18.00
18.30
8.00

3. - 10. marec 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ starše Majhenič
za + Vero Peruš
za blagoslov poti
za + Edija Šeruga
v čast Sv. Duhu
v čast Sv. Duhu

18.00
18.30
8.00

za + sestro Miro Zorko
v čast Sv. Duhu

18.30
8.00
18.30

za + Pavlo Pinosa

18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

1 Odrešenje stvarstva
Praznovanje svetega tridnevja Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki je vrhunec
bogoslužnega leta, nas vedno znova vabi, da živimo pot priprave z zavestjo, da je naše
življenje skladno s podobo Kristusa (prim. Rim 8,29), kar je neizmeren dar Božjega
usmiljenja.
Ko živimo kot Božji otroci, odrešene osebe, ki se pustijo voditi Svetemu Duhu (prim. Rim
8,14) ter znajo prepoznati in udejanjati Božji zakon – začenši s tistim, ki je vpisan v naše
srce in naravo –, delamo dobro tudi stvarstvu in sodelujemo pri njegovem odrešenju.
Zato stvarstvo, kakor pravi sv. Pavel, željno pričakuje razodetje Božjih otrok kot tistih, ki
uživajo milost Jezusove velikonočne skrivnosti in v polnosti živijo sadove, ki so
namenjeni, da dozorijo v telesu samem. Ko Kristusova ljubezen preoblikuje življenje
svetnikov v njihovem duhu, telesu in duši, slavijo Boga. Po molitvi, kontemplaciji in
umetnosti vključujejo vse ustvarjeno v isto hvalnico, kot je čudovito izraženo v Hvalnici
stvarstva ali Sončni pesmi svetega Frančiška Asiškega (prim. okrožnica Laudato si', 87).
Toda harmonijo, izhajajočo iz odrešenja, v svetu še vedno ogroža negativna moč greha
in smrti.

za + g. Janka Kača
za ++ starše Tomažin in Jožefo
za ++ starše in brate Tomažič, obl.
za ++ starše Kolman in Mirka Pridigarja
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

PASTIRSKO PISMO PAPEŽA FRANČIŠKA ZA POSTNI ČAS 2019
Dragi bratje in sestre,
vsako leto Bog po sveti materi Cerkvi »podarja svojim vernikom, da se pripravijo z
veseljem, očiščeni v duhu, na praznovanje velike noči [...] in zajemajo iz skrivnosti
odrešenja polnost novega življenja v Kristusu« (Postni hvalospev). Tako lahko hodimo od
velike noči do velike noči k izpolnjevanju tistega odrešenja, ki smo ga že prejeli s
Kristusovo velikonočno skrivnostjo: »Odrešeni smo bili namreč v upanju« (Rim 8,24). Ta
skrivnost odrešenja, ki deluje v nas že med zemeljskim življenjem, je dinamičen proces,
ki vključuje tudi zgodovino in celotno stvarstvo. Tako sveti Pavel pravi: »Kajti stvarstvo
nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov« (Rim 8,19). V tej luči vam želim ponuditi v
razmislek nekaj izhodiščnih točk, ki nas bodo spremljale na poti spreobrnjenja v postnem
času.

2 Uničujoča sila greha
Ko ne živimo kot Božji otroci, se pogosto do svojih bližnjih, do stvarstva in do sebe
vedemo uničujoče. Tedaj se bolj ali manj zavestno odločimo, da bomo vse uporabljali po
svoji volji. Zloraba tako postane gonilo našega delovanja. S svojim načinom življenja
prekoračimo tiste meje človeškega življenja in narave, ki bi jih morali spoštovati. Živimo
po nebrzdanih željah, ki jih Knjiga modrosti (prim. Mdr 2,1-11) pripisuje brezbožnim,
torej tistim, ki iz svojega življenja izključijo Boga in upanje na prihodnost. Če ne
hrepenimo po veliki noči k zarji vstajenja, živimo tako, kot je izraženo v besedah »Hočem
vse in hočem takoj!« in »Več ni nikoli dovolj!«.
Vemo, da je vzrok za vsako zlo greh, ki vse od začetka človeštva prekinja občestvo z
Bogom, drugimi in stvarstvom, s katerim smo povezani predvsem s svojim telesom.
Prelom občestva z Bogom je popačil tudi harmoničen odnos z okoljem, v katerem smo
poklicani živeti – vrt se je spremenil v puščavo (prim. 1 Mz 3,17–18). Gre za greh, ki
človeka zavaja. Domišlja si, da je bog stvarstva in njegov absolutni gospodar, ter stvarstva
ne uporablja z namenom, kot je želel Stvarnik, temveč za lastno korist in v škodo
ustvarjenih bitij.
Ko se opusti Božjo postavo, postavo ljubezni, se uveljavi zakon močnejšega nad
šibkejšim. Greh, ki biva v človekovem srcu (prim. Mr 7,20–23) in se izraža kot zavist,
hlastanje po izrednem blagostanju, nezanimanje za blagor drugih in pogosto tudi za
lastni blagor, privede do izkoriščanja stvarstva, oseb in okolja. Gre za nenasitno željo, ki
se pojmuje kot pravica in ki prej ko slej pokonča tudi tistega, ki ga ima v lasti.
/nadaljevanje v prihodnjem glasilu/

