OZNANILA
– Danes je 6. nedelja med letom.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– Radvanje: V četrtek po maši molitev za nove duhovne poklice in družine.
– V petek gredo člani Združenja Marije Pomočnice na duhovne vaje v Veržej do
nedelje. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.
– Prihodnja nedelja bo 7. med letom.
……………………………………………………………………………………………………………………
– V ponedeljek 24. 2. Začetek zimskega oratorija. Serra klub pri don Bosku ob
19.00.
– V sredo 26. 02. bo pepelnica; začetek postnega časa. Strogi post. Pri mašah bo
obred pepelenja.
– V petek 28. 02. križev pot pred večerno mašo /tudi v Radvanju/. Z družinami,
zakonskimi skupinami gremo na duhovne vaje v Veržej do nedelje.
– V soboto 29. 02. spominski dan sv. Janeza Boska. Opravili bomo molitve ob vaji
za srečno smrt.
– Nedelja 01. 03. bo 1. postna. Srečanje animatorjev oratorijev nadškof. Maribor.
– Pri Don Bosku – prva nedelja v mesecu, darovanje za potrebe cerkve.
– Ob smrti g. dr. Štefana A. Ferenčaka hvala vsem za izraze sožalja, za udeležbo pri
maši zadušnici pri Don Bosku, za udeležbo na pogrebu v Veržeju ter za vaše
molitve in darovane maše.

l

DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Župnijsko romanje v Loreto in Assisi bo od 25. do 27. aprila 2020. Cena 150 €. Še
šest prostih mest.
– Na voljo je nova številka Družine, župnijsko glasilo Naše korenine, Don Bosko.
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.

.

Ne dajte se zapeljati hudemu
»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: 'Ne ubijaj!
Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.' Jaz pa vam
pravim: Vsak kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da
pride pred sodišče. Slišali ste, da je bilo rečeno: 'Ne
prešuštvuj!' Jaz pa vam pravim: Kdor koli s poželenjem
gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Mt
5,21-22.27-28)
Dva brata sta sklenila, da bosta v slogi živela skupaj.
Vrsto let sta živela v veliki ljubezni. Ko je hudobni duh
to videl, je šel, da bi ju ločil. Postavil se je na vhodna
vrata in se enemu pokazal kot golob, drugemu pa kot
vrana. Tedaj je prvi rekel: »Ali vidiš tega goloba?«
Drugi pa je dejal: »To je vendar vrana!« In začela sta
se prepirati ter drug drugemu ugovarjati. Stepla sta se
do krvi in se ločila. Po treh dneh sta šla vase, se
spametovala, se vrgla drug drugemu k nogam. Kar sta
videla, je bil pač neki ptič. Spoznala sta skušnjavo
hudega duha. Ostala sta složna vse življenje.
O tem je pridigal v osemnajstem stoletju že Janez
Svetokriški. Mož je dejal ženi, naj pripravi za kosilo
kose, ki jih je ujel. Žena pa je dejala, da so to drozgi. In
prepir se je vnel …
Velikokrat malenkosti povzročijo nesoglasja med
nami. Še posebej, če drugega gledamo kot predmet
naših neurejenih poželenj. Vsak izmed nas je Božji
otrok; s krstom nas je po Jezusu v Svetem Duhu
posinovil nebeški Oče.
Tudi mi v polnosti zaživimo to Božje otroštva.
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

SVETE MAŠE
NEDELJA
16. 02.
6. nedelja med letom
ponedeljek
17. 02.
Sedem ustanoviteljev servitov
torek
18. 02.
Frančišek Regis, duhovnik
sreda
19. 02. Konrad, spokornik
četrtek
20. 02. – Jacinta in Frančišek
petek
21. 02.
Irena Rimska, devica
sobota
22. 02.
Sedež apostola Petra
NEDELJA
23. 02.
7. nedelja med letom
ponedeljek
24. 02. - Matija, apostol
Spomin Marije Pomočnice
torek
25. 02. – Versiglia in
Caravario, mučenca
sreda
26. 02. – Aleksander, škof
pepelnica
četrtek
27. 02. – Gabrijel ŽMB
petek
28. 02. – Roman, opat
sobota
29. 02.
Spominski dan Janeza Boska
NEDELJA
01. 03.
1. postna nedelja
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16. februar – 1. marca 2020
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Štefana Kokola
za ++ starše Hauc
za + Ano Ferenčak
za + Andreja Pinteriča
za + Dragota Kojca
za + Ano Ferenčak
za + Valterja in Nežo Marin, 7. dan
v zahvalo
za vero v družini
za + Štefana Ferenčaka, 7. dan
za ++ starše Ivana in Kristino Črnčec in brata
za + Franca Pukla, 7. dan
v domu: za žive in ++ iz doma starejših
za + Ano Ferenčak
za + g. Janka Kača
za + Justino Tomažin, obl.
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + brata Edija Šeruga, 1. obl.
za ++ Marjana, Franja in Marijo Kodba in sor.

za duhovne poklice

za + Janeza in Štefko Horvat, obl.

za + iz naše župnije

za + Dušana Kolariča, obl.
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + starše Frumen in + Fujsove
za + Mileno Premužak, 30. dan

+ ŠTEFAN A. FERENČAK, duhovnik, salezijanec
Štefan je živel v svoji hiši na Jenkovi ulici. Redno smo
se srečevali na duhovnih obnovah. Z veseljem se je
odzval, ko smo ga povabili na kosilo ali kakšno
praznovanje. Na novi lokaciji, tukaj na Engelsovi, smo mu
začeli urejati prostore za knjižnico in za bivanje. Kar malo
s težkim srcem je zapustil hišo, kjer je dolga leta bival
sam. Vendar se je zelo lepo vključil v življenje skupnosti.
Zelo se je trudil za lepo skupno življenje. Redno in vestno
se je udeleževal skupnih molitev. Pri skupnih obedih se je
zelo vključil v skupni klepet. Vsako jutro je prišel pred
mano v kapeli k skupni molitvi. Ko sem prišel, me je vsakič
pozdravil s prijaznim nasmehom. Tako je pregnal vsako
slabo voljo iz mojega srca. Odlikovala ga je vljudnost. Rad
je priskočil na pomoč za maševanje, spovedovanje ali za
pogreb, če je bilo potrebno. V veliko veselje mu je bila
pastoralna pomoč v Slovenski Bistrici. Zelo se je trudil, da
je vedno znova pridobival kakšne nove pevce. Rad se je
udeleževal kulturnih prireditev. Povabil je tudi koga
izmed nas. Tako sem bil po njegovi zaslugi po daljšem
času spet v operi.
Po težki prometni nesreči 4. decembra l. 2018 je
pristal v bolnišnici v Novem Mestu. Na praznik Brezmadežne smo bili pri njem na obisku. Ves čas obiska je
prepeval Marijine pesmi: eno za drugo. Nismo se mogli
kaj veliko pogovoriti z njim; ves čas pa je prepeval. Izgledi
za ozdravljenje so bili slabi. Na Trsteniku med sobrati
salezijanci pa je lepo okreval. Hrepenel je, da bi prišel
nazaj v Maribor. Trudil se je z razgibavanjem, da bi bil
samostojen. Ob obisku mi je zatrjeval, da ne želi biti v
breme skupnosti. 7. januarja letos smo ga sprejeli v
Mariboru. Veselo se je vključil v življenje naše skupnosti.
V petek 7. februarja, točno mesec dni po prihodu
nazaj v Maribor, pa je v bolnišnici umrl. V letu dni bolezni
je veliko pretrpel. Vse pa je znal sprejeti z voljnim srcem.
Ni se pritoževal. Ni jamral. Po vseh močeh se je trudil, da
bi se okrepil. Pomenljivo je, da se poslavljamo od njega
na praznik Lurške Matere Božje, ko je svetovni dan
bolnikov. Marijina priprošnja naj nam pomaga, da bomo
tudi mi voljno sprejemali vse križe in težave, ki nam jih
prinaša življenje.
Franc Brečko, SDB

ZIMSKI ORATORIJ
Od ponedeljka 24. do
srede 26. februarja 2020 bo
potekal zimski oratorij v
Salezijanskem mlad. centru.
Sprejemamo prijave –
prijavnice boste našli tudi
na spletni strani.

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
16.2. – 6. ned. med letom
1. b.: SEM Vilma
2. b.: ULES Blaž
Proš.: CAFUTA Maja
23.2.– 7. ned. med letom
1. b.: VEBER Snježana
2. b.: KNEZ Andrej
Proš.: KNEZ Dragica
1.3. – 1. postna nedelja
1. b.: KERLE Alenka
2. b.: VEBER Filip
Proš.: ŽALIK Franc

Kako ohraniti čistost?
Sveti Filip Neri je svetoval
petero sredstev: varuj se
slabe družbe, varuj se
brezdelja, ne posvečaj
pretirane skrbi svojemu
telesu, moli, pogosto
prejemaj zakramente.
sv. Janez Bosko

