OZNANILA
– Danes je 1. postna nedelja. Popoldne ob 15.00 je pri Don Bosku srečanje animatorjev
oratorija nadškofije Maribor v pripravi na poletni oratorij.
– Pri Don Bosku – prva nedelja v mesecu, darovanje za potrebe cerkve.
– Pri Don Bosku: jutri katehetski odbor ob 19.00.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– V četrtek molitev za duhovniške in redovniške poklice: pri Don Bosku ob 17.45, v
Radvanju po maši.
– Petek prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Križev pot pol ure pred
večerno mašo /tudi v Radvanju/. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.
– Sobota prva v mesecu. Posvetili se bomo srcu Marijinemu. Pri Don Bosku bo prvič t.i.
srečanje 'Ženski zajtrk' na temo: Vrlo ženo, kdo jo najde; gostja bo dr. Verena Vidrih
Perko; začetek ob 7.30.
V stolnici bo v soboto Plenum nadškofijske Karitas Maribor s sv. mašo ob 9.30.
– Prihodnja nedelja 2. postna. Slavljenje za družine ob 16.00.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
– V ponedeljek 09. 3. Serra klub pri don Bosku ob 19.00. Starejša zakonska skupina ob
19.30.
– Pri Don Bosku: v torek 10. 3. župnijski pastoralni svet ob 19.00.
– V sredo 11. 03. Ne-moč odnosa: dr. Andrej Perko bo spregovoril o Pomenu discipline
pri doseganju osebnih ciljev; pri don Bosku v Majcnovi dvorani ob 19.00.
– V petek 13. 03. križev pot pred večerno mašo /tudi v Radvanju/. Srednja zakonska
skupina ob 17.30 z varstvom otrok.
– V soboto 14. 03. vseslovensko srečanje mož v Zavodu A. M. Slomšek na Vrbanski.
– Nedelja 15. 03. bo 3. postna. Križev pot za pobite pri grobišču v Dolnjem Radvanju ob
15.00.

l

DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Župnijsko romanje v Loreto in Assisi bo od 25. do 27. aprila 2020. Cena 150 €. Avtobus
je zaseden.
– Na voljo je nova številka Družine, Ognjišče in župnijsko glasilo Naše korenine.
– Slovenska misijonska razstava v Majcnovi dvorani pri don Bosku v mesecu marcu.

POSTNI ČAS
Zavedajmo se, da nas bodo v letošnjem postu pestile skušnjave, če nas že niso. Hudič
nas bo poskušal prepričati, da Bogu ni mar za nas ali da nam bo izpolnjevanje
zapovedi prineslo nezadovoljstvo. Ne verjemimo mu! Trdno se oklenimo postnih
sklepov. Zvesto molimo. In če nam bo spodletelo, se zavedajmo, da smo še vedno
Božji otroci. Rad nas ima in vselej nam bo pomagal. (Beseda med nami, str. 17))

.

JEZUS premaga skušnjave
Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na
polju, ki jih je naredil GOSPOD Bog. Rekla je ženi: »Ali
je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa
v vrtu?« In žena je rekla kači: »Od sadu drevja v vrtu
jeva, ›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta
sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta
umrla!‹« Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta
umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi
jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog,
poznala bi dobro in húdo.« Žena je videla, da je drevo
dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker
daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in
jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel.
(1Mz 3,1-6)
Bog je vse stvarstvo podaril človeku. Hudi duh je
bil nevoščljiv nad srečo človeka. Nagovoril je ženo.
Takoj, ko se je žena spustila v pogovor s hudičem, je
bila zgubljena. S skušnjavo se ne smemo pogovarjati.
Hudič je duhovno bitje in je pretkan nad vsem. V
razumskem, duhovnem pogovoru mu ne moremo
parirati. Edino Jezus kot Bog je v pogovoru premagal
hudiča, ko ga je trikrat skušal v puščavi. In še to s citati
Sv. pisma. Ko se pojavi skušnjava v naši misli, v našem
srcu, se ne smemo ozirati na nanjo. Takoj obudimo
dobro misel. Še najboljše je, če se spomnimo
kakšnega citata iz Sv. pisma ali pa preprosto v sebi
ponavljamo: »Jezus, vate zaupam«, »Jezus, usmili se
me« ali kaj podobnega. Postni čas naj nam pomaga,
da bomo zaživeli v resničnem odnosu z Jezusom.
don Boskovi salezijanci
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SVETE MAŠE
NEDELJA
01. 03.
1. postna nedelja

B – J. Bosko
R – Radvanje
B
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R
9.00
B
10.30

ponedeljek
02. 03.
Neža Praška, klarisa
torek
03. 03.
Kunigunda, kraljica
sreda
04. 03. – Kazimir, kraljevič
četrtek
05. 03. – Olivija, mučenka
petek
06. 03.
Nika, redovnica
sobota
07. 03.
Perpetua in Felicita, mučenki
NEDELJA
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ponedeljek
09. 03.
Frančiška Rimska
torek
10. 03.
40 mučencev iz Armenije
sreda
11. 03. – Benedikt, škof
Četrtek
12. 03. – Alojzij Orione, duh.
petek
13. 03.
Leander Seviljski
sobota
14. 03.
Matilda, kraljica
NEDELJA
15. 03.
3. postna nedelja
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1. – 15. marec 2020
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za ++ starše Frumen in ++ Fujsove
za + Mileno Premužak, 30. dan
za zdravje Jožeta
za ++ starše Majhenič
v čast Svetemu Duhu
za + Štefana Ferenčaka
za + g. Lojzeta Krašovca
za + Marjeto Lepoša
v čast Svetemu Duhu
za duhovne poklice
za + Marjeto Lepoša
v čast Srcu Jezusovemu
v domu: za žive in ++ iz doma starejših
za + Štefana Ferenčaka
v čast Srcu Marijinemu
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ vse svakinje in svake
za + Štefana Ferenčaka, 30. dan

za duhovne poklice
za + Štefana Ferenčaka
za + Marjeto Lepoša
za + Oskarja in Amalijo Koren
za + Štefana Ferenčaka
za + Štefana Ferenčaka
za ++ iz naše župnije
za ++ starše Forjan
za + Franca in Tilčko Kosi

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Jožefa Stermška, 30. dan
za ljubezen v družini in za izbiro študija

POSTNA POSLANICA SVETEGA OČETA

KRIŽEV POT

Dragi bratje in sestre,
Gospod nam tudi letos naklanja ugoden čas, v
katerem lahko prenovimo srca in se pripravimo na
praznovanje velike skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja,
ki je temelj našega krščanskega življenja. S srcem in
mislijo se moramo nenehno vračati k tej skrivnosti, ki
nenehno raste v nas, če se odpiramo njeni duhovni moči
ter se nanjo svobodno in velikodušno odzivamo.
Velikonočna skrivnost kot temelj spreobrnjenja.
Krščansko veselje izvira iz poslušanja in sprejemanja
vesele novice o Jezusovi smrti in vstajenju, kerygme. Ta
povzema skrivnost ljubezni, ki »je tako resnična, tako
prava, tako konkretna, da nam ponuja odnos, ki je poln
iskrenega in rodovitnega pogovora« (Christus Vivit, 117).
Kdor veruje v te besede, zavrača laž, da naše življenje
izvira iz nas samih. V resnici se življenje rojeva iz ljubezni
do Boga, našega Očeta, iz njegove želje, da nam podarja
življenje v obilju (prim. Jn 10,10). Če namesto tega
poslušamo mamljiv glas »očeta laži« (Jn 8,44), lahko
potonemo v globočino nesmisla in doživimo pekel tukaj
na zemlji, čemur so žal priča premnogi tragični dogodki
osebnega in skupnega človeškega izkustva.
V postu bi vsakemu kristjanu želel sporočiti to, kar
sem mladim zapisal v apostolski spodbudi Christus Vivit:
»Glej razprostrte roke križanega Kristusa, spet in spet se
mu pusti odrešiti. In ko se približaš, da se spoveš svojih
grehov, trdno veruj v njegovo usmiljenje, ki te osvobaja
krivde. Opazuj njegovo kri, prelito s toliko ljubezni, in
pusti se ji očistiti. Tako se boš lahko znova in znova
rojeval« (123). Jezusova velika noč ni pretekli dogodek;
po moči Svetega Duha je vedno aktualna in nam daje
priložnost, da v veri vidimo Kristusovo telo in se ga
dotikamo v trpečih …
K sveti Devici Mariji se obračam za priprošnjo, da bi se
nam v postnem času odprla srca, da bi slišali Božji klic, naj
se spravimo z njim, da bi uprli pogled v velikonočno
skrivnost in da bi se spreobrnili k odprtemu in iskrenemu
dialogu z njim. Tako bomo postali to, kar Kristus prosi
svoje učence: sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-14).
papež Frančišek

Ob petkih pol ure pred
redno večerno mašo,
v obeh župnijah.
V molitvi križevega pota
razmišljamo o trpljenju
našega Gospoda Jezusa
Kristusa.
Lepo vabljeni!

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
1.3. – 1. postna nedelja
1. b.: Alenka KERLE
2. b.: Filip VEBER
Proš.: Franc ŽALIK
8.3.– 2. postna nedelja
1. b.: Karmen KOŠUTAR
2. b.: Dominik GABROVEC
Proš.: Andreja PLIBERŠEK
15.3. – 3. postna nedelja
1. b.: Božica GLAVICA
2. b.: Andrej KERLE
Proš.: Maja LUKIĆ BABIĆ

»Samo Jezus Kristus
je ta,
ki nas vodi skozi
življenjske poti.
Nikoli se nihče ne
sme bati, da ni luči
na koncu predora.«
Ana Soklič
zmagovalka Eme 2020

