
Nedelja, 07. 03. 2019 
»TUDI JAZ TE NE OBSOJAM. POJDI, NE GREŠI VEČ!« 
Jezus je poučeval v templju. Voditelji ljudstva so 
pred njega pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri 
prešuštvovanju. Po predpisih Mojzesove postave bi 
jo morali kamnati. Jezusa so hoteli spraviti v precep: 
je res usmiljen do grešnikov; ali se drži postave.  
Najprej nič ne reče. Ko mu ne dajo miru, jim pravi: 
»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo.« Drug za drugim so odhajali … Jezus reče 
ženi: »Te ni nihče obsodil?« »Nihče, Gospod.« Žena 
zasliši odrešilne besede: »Tudi jaz te ne obsojam. 
Pojdi in odslej ne greši več!« 
Odpuščanje je ženi gotovo presunilo srce. Z 
usmiljenjem ji je Jezus rešil življenje, ne le telesno, 
temveč tudi duhovno. Po vsej verjetnosti se je žena 
vrnila k možu ter se spravila z njim. Vse življenje je 
bila hvaležna za milost odrešenja. 
Nekaj podobnega lahko doživi vsak izmed nas v tem 
postnem času. Si želimo česa takega? Le prositi 
moramo! Besede, ki jih je Jezus spregovoril tej ženi, 
so v bistvu enake, kakršne nam duhovnik izreče pri 
spovedi: »In jaz te odvežem tvojih grehov.« Čeprav 
se nam zdi, da nas drugi obsojajo ali se obsojamo 
sami, nas Jezus ne obsoja. Želi nam vse odpustiti in 
nas rešiti zagledanosti vase. Dovolimo Jezusu, da 
nas pri sveti spovedi usmiljeno osvobodi. Naše srce 
se bo napolnilo s hvaležnostjo za vse Njegove 
brezmejne milosti.  
   don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  

– Danes 5. postna, tiha nedelja. Križev pot za člane župnijskih pastoralnih 
svetov pri Materi Usmiljenja – frančiškanih ob 15.00. 
– V ponedeljek pri don Bosku Serra klub ob 19.00; starejša zakonska ob 20.00. 
 Don Bosko: katehetski odbor ob 19.00. 
Don Bosko: v torek župnijski pastoralni svet ob 19.00. 
– V sredo Ne/moč odnosa pri don Bosku ob 19.00. Predavatelj Peter Pučnik, 
salezijanec z naslovom: Zakaj me ne slišiš?  
Don Bosko: v četrtek srečanje za starše prvoobhajancev ob 19.00.  
– V petek čez cel dan priložnost za spoved ob radijskem misijonu v cerkvi sv. 
Janeza Boska.  Križev pot vodijo zakonske skupine; srečanje srednje zakonske. 

Radvanje: Ob petkih v postnem času maše zvečer; križev pot 17.30. 
Don Bosko: v soboto izdelovanje presmecev ob 10.00. 
– Prihodnja nedelja 6. postna, cvetna. Slavljenje za družine ob 16.00. 

Don Bosko: spokorno romanje na Ptujsko goro; križev pot in priložnost 
za spoved. Čimprej se prijavite; vsaj do torka.  

 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– V sredo križev pot mladih od Kužnega znamenja po Mariboru ob 19.30.  
– Nova številka Družine ter Don Bosko sta na razpolago. 
 
»CERKEV JE MLADA«  
Misijon na Radiu Ognjišče od 7. do 13. aprila 2019. 
Ob 8.00 svetovalnica, ob 10.15 drugi pogled, ob 17.00 osrednji misijonski 
nagovor, ob 19.00 prenos svete maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju 
v Ljubljani, pri kateri sodelujejo misijonarji  in razne mladinske glasbene 
skupine. Zvečer ob 20.00 pogovor v živo z misijonarjem ter katoliško mladino. 
Vsak dan bo med 17.00 in 19.00 na voljo duhovnik za osebni pogovor po 
telefonu. Dnevni nagovori: 

- Cerkev je »mlada«: kardinal Luis Antonio Tagle 
- Je bil Bog kdaj najstnik?: Sašo Mugerli 
- Kako oznanjati ob tolikih škandalih?: p. Branko Cesntik 
- Tudi jaz bom enkrat star: p. Marko Ivan Rupnik 
- V primerjavi z drugimi sem kar v redu: br. Jaro Knežević 
- Tudi mladi lahko zbolijo: p. Toni Brinjovc 

- Bil sem izgubljen in si me našel: nadškof Alojzij Cvikl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 
 
 

  
 

 
                 

/// 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 

 

7. –  14. april 2019 

NEDELJA 

07. 04. 

5. postna, tiha 

nedelja 

  8.00 

 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Rudija Osenjaka, Zorico Časar in 

obojne starše 

za strokovno delo zdravnikov 

ponedeljek 

08. 04. 
Maksim, mučenec 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Milana Tučiča 

za + Jožeta Kašana, 7. dan 

 

torek 

09. 04. 

Hugo, škof 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Jožefa in Katarino Horvat 

za + Sabino Črnčec 

za ++ iz družine Tihec, blagoslov 

družine 

sreda 

10. 04.  

Ezekiel, prerok 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Karolino Breg in vse Bregove 

za + Janka in Štefko Petaci 

 

četrtek 

11. 04.  

Stanislav, mučenec 

   

18.30 

  8.00 

 

za + Tilčko Kosi 

za + Ivana in ++ iz družine Krajnčec 

petek 

12. 04. 

Julij, papež 

   

18.30 

18.00 

 

za + Štefanijo Kores, 30. dan 

za + Matjaša in Ano 

sobota 

13. 04. 

Ida, redovnica 

  8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Majdo Finžgar 

za dobro odločitev 

NEDELJA 

14. 04. 

6. postna, cvetna  

  8.00 

 

10.30 

 

  9.00 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

za + Janeza Bajca 

po namenu  

 
TEDEN ODPOVEDI 
Naj bo ta teden poln veselih odpovedi praznim stvarem. Nadomestijo naj jih cvetovi 
in žarki ljubečih src. 
OTORICI: Vsak dan se nečemu odpovej (sladkariji, posladku, kozarcu soka, 
računalniški igrici …) in to daruj Jezusu za nekoga, ki je v stiski. 
MLADI: Odpovej se v tem tednu obiskom okrepčevalnic s hitro hrano in jej skromno.   
STARŠI: V tem tednu se odpovej eni od svojih razvad in alkoholu. Če si se temu 
odpovedal za ves post, vabljen, da se odpoveš obrekovanju.   
STAREJŠI: Trudi se, da bi ta teden preživel vedro, brez pritoževanj nad težavami, ki 
jih prinaša življenje, in z nasmehom (in darom) osreči koga. 
Lučka odpovedi naj v nas zažari,  
z viškom naj druga srca obdari.                                         /www.karitas.si/ 

Kateheza papeža Frančiška: Jezus in prešuštnica (Jn 8,1-11) 
 
»Ostala sta samo onadva: usmiljenja potrebna in usmiljenje«. Tako sv. Avguštin umesti 
zaključek evangelija … Odšli so tisti, ki so prišli, da bi kamnali ženo ali obtožili Jezusa 
glede postave. Odšli so, nič drugega jih  ni zanimalo. Jezus pa ostane. Ostane, ker je 
ostalo to, kar je dragoceno v njegovih očeh: tista žena, tista oseba. Zanj je pred grehom 
grešnik. Jaz, ti, vsak izmed nas, smo v Božjem srcu pred: pred napakami, pravili, 
sodbami ter pred svojimi padci. Prosimo za milost podobnega pogleda, kot ga ima 
Jezus … Jezus je tisti, ki nas v moči Svetega Duha osvobaja zla, ki ga imamo v sebi, 
greha, ki ga je postava mogla zavirati, ne pa odstraniti.  
 
In vendar je zlo močno, ima zapeljivo moč: privlači, uroči. Da bi se oddaljili od njega ni 
dovolj naše prizadevanje, potrebna je večja ljubezen. Brez Boga se ne more premagati 
zla: le njegova ljubezen ponovno dvigne v notranjosti, le njegova nežnost, izlita v srce, 
osvobaja. Če želimo biti osvobojeni zla, je potrebno dati prostor Gospodu, ki odpušča 
in ozdravi. In to stori predvsem preko zakramenta, ki ga bomo obhajali. Spoved je 
prehod od tega, da smo potrebni usmiljenja, k usmiljenju, je Božje pisanje na srce. Tam 
vsakič beremo, da smo dragoceni v Božjih očeh, da je On Oče in nas ljubi bolj, kot mi 
ljubimo sami sebe … Odpuščanje nam dá nov začetek, naredi nas za novo stvaritev, 
omogoči nam, da se z roko dotaknemo novega življenja. Božje odpuščanje ni neka 
fotokopija, ki se identično razmnoži pri vsakem prehodu skozi spovednico. Prejeti 
odpuščanje grehov preko duhovnika je izkušnja, ki je vedno nova, in originalna. 
Pomaga nam preiti od tega, da smo sami s svojo bedo in tožniki, kakor žena v 
evangeliju, do tega, da nas Gospod ponovno dvigne in spodbudi … Opaziti Božje 
odpuščanje. To je pomembno. Bilo bi lepo, če bi ostali po spovedi, kakor tista žena, s 
pogledom, uprtim v Jezusa, ki nas je pravkar osvobodil: ne več na našo bedo, ampak na 
njegovo usmiljenje. Gledati na Križanega in reči z osuplostjo: »Glej, tukaj so končali 
moji grehi. Ti si jih vzel nase. Name nisi pokazal s prstom, razpel si roke in mi ponovno 
odpustil.« Pomembno se je spominjati Božjega odpuščanja, njegove nežnosti, ponovno 
okusiti mir in svobodo, ki smo ju doživeli.  
 
To je namreč srčika spovedi: ne grehi, ki jih povemo, ampak božja ljubezen, ki jo 
prejmemo in ki jo vedno potrebujemo. Lahko nam pride še en dvom: »nima se smisla 
spovedovati, vedno delam iste grehe«. Vendar pa nas Gospod pozna, ve, da je notranji 
boj težaven, da smo šibki in nagnjeni k padcem, pogosto vedno znova delamo slabo. In 
predlaga nam, da bi začeli delati vedno znova dobro, da bi vedno znova prosili 
usmiljenja. On bo tisti, ki nas bo ponovno dvignil in iz nas naredil novo stvaritev. 
Začnimo torej ponovno pri spovedi, dajmo ponovno temu zakramentu mesto, ki mu 
gre v življenju … Vstopimo v to srečanje, prosimo za milost, da bi ga ponovno odkrili. 
   


