
Nedelja, 14. 2. 2021  (4/21) 
 

 

»HOČEM, BODI OČIŠČEN!« 
  Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih 
prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu 

je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: 
»Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile  

in bil je očiščen. (Mr 1,40-42)  

  

      Ko zbolimo, gremo k zdravniku. Nekatere bolezni so 
očitne kot pri tem gobavcu. Kaj pa druge bolezni, ki 
niso tako očitne? 
        Nekateri ljudje se na vsako stvar pretirano 
odzivajo. Druge že zaradi manjših težav hitro preplavi 
tesnoba. Prosimo lahko Jezusa, da nas duševno 
ozdravi. Mogoče pa bomo potrebovali celo usposo-
bljenega svetovalca, da nam v težavi pomaga. Ali pa 
smo ugotovili, da smo se znašli v težavnem odnosu, 
polnem napetosti in stresa. Če pestujemo zamero ali 
nočemo odpustiti, morebiti potrebujemo Božjo milost, 
ki nam bo pomagala odpustiti. Mogoče smo obtičali v 
grehu, s katerim se nočemo spoprijeti, zato ga ne 
omenjamo, se izogibamo spovedi in tako se izmikamo 
Božjemu usmiljenju.  
          Morda si mislimo, da se lahko sami rešimo vsega 
tega. Jezus želi tudi nam danes reči, kot je rekel 
gobavcu: »Hočem, bodi očiščen!« Želi nas ozdraviti 
vsega, kar ne odseva njegove volje za naše življenje. 
Začenjamo postni čas. Prosimo Svetega Duha, naj nas 
razsvetli, da bomo videli, kje nas življenje odnaša. 
Izberimo si eno področje. Dobro premislimo, kaj lahko 
popravimo. Naredimo si jasen načrt. Nato bodimo 
dosledni v tem, kar smo izbrali. Tako bomo začutili 
Jezusov zdravilni dotik. On nas bo ozdravil. Veselje in 
svoboda je v čistosti srca.         don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
– V nedeljo  14. februarja je 6. nedelja med letom.  
– V sredo 17. februarja je pepelnica. Začeli bomo 
postni čas – čas duhovne priprave na Veliko noč. Ta 
dan je strogi post. Pri mašah bo obred pepelenja.  
– Radvanje: v petek 19. februarja in vse petke v  
        postnem času bodo sv. maše zvečer ob 18.00.                                                 
 

– V nedeljo  21. februarja je 1. postna nedelja.  
Vabimo vas, da za osebno in družinsko molitev v 
postnem času, zlasti ob petkih in nedeljah, izberete 
tudi molitev križevega pota.  
 

– V sredo 24. februarja spominski dan Marije 
Pomočnice. Prejeli bomo blagoslov na njeno 
priprošnjo.  
– V četrtek 25. februarja je praznik salezijanskih 
mučencev škofa Versiglia in duh. Caravaria, ki sta 
delovala na Kitajskem, kamor je kmalu zatem prišel 
naš Božji služabnik Andrej Majcen. 
– Radvanje: v petek 26. februarja maša ob 18.00.     
– V soboto 27. feb.– postna kvatrna sobota, usmerjena 
v spokornost, ki naj rodi ljubezen do bližnjega.                                             
– V nedeljo  28. februarja je 2. postna nedelja. 
Nabirka pri sv. mašah bo namenjena za naša 
bogoslovna semenišča.  
----------------------------- 

– Radvanje: Umrla je Silva Vocovnik z Lackove c.  17. 
      Pogreb bo v sredo 17. 2. ob 11.00 v Limbušu.     
      Domačim iskreno sožalje; priporočamo jo v molitev. 
 
 

– Verski tisk: Družina, revija Don Bosko, Žup. glasilo 
Naše korenine, Družinska pratika (6 €). 

 

– KNJIGE iz zapuščine +duhovnika Štefana Ferenčaka še 
vedno lahko vzamete ob izhodu iz cerkve.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

– POSTNI ČAS je čas, ko se še bolj zavemo svoje grešnosti 

in minljivosti.  Naše odpovedi in dobra dela v postnem času, ki 
so izraz naše hvaležnosti za vse, kar je za nas storil Bog, so 
majhne spremembe, ki nam pomagajo rasti in sprejemati 
trajne odločitve za dobro v svojem življenju. 

OBVESTILA GLEDE 
OBHAJANJA SV. MAŠ 

 

– Od 4. januarja so znova 

dovoljene sv. maše z ljudstvom,  

ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. 

Podrobnosti na spletnem naslovu:   

    navodila-za-obhajanje-svetih- 

    mas-v-mariborski-metropoliji 
 

Med tednom bodo sv. maše v obeh 

župnijah ob običajnih urah, več pa 

bo možnosti ob nedeljah/praznikih. 
 

V župniji sv. J. Boska, nedelje:  

ob 8.00, 10.30, 11.30 in 18.30.  
 

V župniji Radvanje, nedelje 

ob 9.00 in 10.00.  
 

– Še vedno pa ne bo srečanj 

raznih skupin in rednega verouka.  

– Za VEROUK bodo otroci dobivali 

razne spodbude od svojih katehe-

tov prek e-pošte. Prosimo starše, 

da otroke spodbujate k temu. 
--------------------------------------------------- 

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN 
na spletu: hozana.si 

DRUGE DUHOVNE SPODUBDE 

na spletu: portal.pridi.com 
-------------------------------------------------------- 

DAR za sv. maše, za fasado ali za 
druge potrebe cerkve (puš'ca) 

lahko oddate na  spodnji naslov 
(namen: MAŠA, FASADA,  DAR) 

 Don Boskov center 
Engelsova ul. 66, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5103 344 
 

Župnija MB - Radvanje 
Lackova ul. 2, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5303 649 
-------------------------------------------------------------------------- 

Spremljajte nas na spletu     
maribor.donbosko.si 

Naročilo sv. MAŠ in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040  (župnik Franc Brečko) ali po  
e-pošti: franc.brecko@sdb.si ali maribor@sdb.si - splet: maribor.donbosko.si - fb: Bosko Mariborski  
Odgovarja: Franc Brečko, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor   ///   tisk: Tiskarstvo Črnčec.   
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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 14. – 28. februar 2021 
NEDELJA 
14. 02. 
6. NEDELJA med letom 

B 

B  

R 

8.       1030 

1130   1830 

9.      10.   

za ++ in žive Obaha, Brodnjak // za + Andreja Drevenška  

za spreobrnjenje družin Tustenič-Ravter   //   K 

za ++ starše Rozalijo in Matija // 

ponedeljek  

15. 02.  

Klavdij, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ in žive iz družine Hlade  

za + Sonjo Kosak 

za + Hinka Kunača // v zahvalo  

torek          

16. 02.           

Julijana Koprska, muč. 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + duh. Antona Žerdina //  

za + Juljano in Franca Strniša in vse Strniševe 

po namenu Urh 

sreda         

17. 02. – PEPELNICA 

R 

B 

  8.00 

18.30  
               //za spr.Tustenič-Ravter // za vero,blagoslov druž. 

za + Dušana in Ano Kolarič, Stanislava Zafošnik, obl. 

četrtek               

18. 02. – Frančišek, muč 

R 

B 

  8.00 

18.30  

 

za + Marjana Sukiča  // po namenu //  za duhovne poklice 

petek   

19. 02. – Konrad, spok. 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

v spomin Gašperja za zdravje otrok  // za ++ in žive v domu 

sobota           

20. 02. – Jacinta in 

Frančišek iz Fatime  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ in žive iz družine Hlade // v zahvalo in priprošnjo MP 

za + Silvo Vocovnik, 7. dan 

za Božje varstvo otrok // 

NEDELJA 

21. 02. 
1. POSTNA NEDELJA 

B 

B 

R 

8.       1030 

1130   1830 

9.      10.   

v zahv.za 80,50 l.živ.//za+Marijana,Franja,MarijoKodba,sor. 

za ++in žive župlj. in dobr.//  

za + Ivana in vse + Črnčec //  

Ponedeljek    

22. 02.     
Sedež apostola Petra 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za ++ žive iz druž. Hlade // Slomšku za zdravje očeta Ivana 

za + starše Poslek, Šahman in sorodnike 

 

Torek          

23. 02.  

Polikarp, mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

v priprošnjo Slomšku za zdravje očeta Ivana  

za + Franca Strniša in vse Strniševe 

 

sreda           

24. 02. Matija, apostol 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za vse potrebe (Weilguny) 

za + Justino Tomažin, obl. // Slomšku zdravje očeta Ivana 

četrtek          

25. 02. 

Versiglia,Caravario,muč. 

R 

B 

  8.00 

18.30  

 

 

petek           

26. 02. – Aleksander 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

za + Štefko Horvat, obl. // 

sobota           

27. 02.  

Gabrijel ŽMB, redovnik 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

Za žive in ++župljane 

NEDELJA 

28. 02. 
2. POSTNA NEDELJA 

B 

B  

R 

8.       1030 

1130   1830 

9.      10.   

za ++ iz družine Tomažin // za + Jožeta Luketiča  

za ++ in žive župlj. in dobr // 

za ++ iz družin Hercog in Hrnčič // 

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV 
ZA LETOŠNJI POSTNI ČAS 
 

Dragi bratje in sestre! Letos obhajamo trideset 
letnico razglasitve državne samostojnosti. Ob tej 
priložnosti ponovno izražamo hvaležnost vsem, ki 
so se za to trudili, posebno še tistim, ki so za to dali 
življenje. Za samostojno državo smo se odločili, da 
bi živeli v njej skladno s svojim človeškim dostojan-
stvom. Da bi ne živeli po zakonih džungle, kjer 
prevladajo najbolj nasilni in zviti, ampak po 
pravičnih zakonih in razumnih pravilih, da lahko 
vsakdo pride do tistega, do česar ima pravico.  

Pred tremi desetletji smo upali, da se bo 
Slovenija uveljavila kot demokratična domovina 
medsebojnega spoštovanja, svobode, sožitja in 
sodelovanja. V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko 
primerov nesebičnega žrtvovanja iz odgovornosti in 
ljubezni do bolnih in vseh, ki jih je epidemija 
prizadela. Tem gre naše občudovanje, priznanje in 
zahvala. Žal pa je tudi preveč nasprotnega ravnanja: 
neodgovornega omalovaževanja nujnih ukrepov, 
vzbujanja dvomov o njihovi koristnosti, pozivanja k 
njihovemu nespoštovanju in blatenju tistih, ki so 
odgovorni za premagovanje krize.  Seveda se s tem 
kriza samo podaljšuje v škodo nas vseh.  

Državniška drža, za katero si moramo vsi priza-
devati, še zlasti pa jo zahtevati od politikov, če hoče-
jo, da jim zaupamo odgovornost za državo, je v 
prvenstveni skrbi za obče dobro, za blagor državlja-
nov, ne pa pohod na oblast za vsako ceno. Tako kot 
smo slišali apostola Pavla: »Ne iščem svoje koristi, 
ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili.«  

Dragi bratje in sestre, pred nami je postni čas, ki 
nas bo pripravil na obhajanje osrednjih krščanskih 
praznikov Jezusovega trpljenja in vstajenja. Ti 
prazniki nas vsako leto pozivajo k spreobrnjenju, k 
lastnemu vstajenju v novega človeka, vedno bolj 
požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med 
nami. S to željo vam voščimo blagoslovljen postni 
čas, da bo praznovanje Velike noči Gospodovega 
vstajenja še bolj prežeto z veseljem odrešenja.                   

vaši škofje 

POSTNI ČAS 
 

Postni čas se začne s pepel-
nično 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 
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.  

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 ljube-
zni do bližnjega. Zdržek od 
mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta.  

Kadar je praznik (cerkveni ali 
državni) na petek ali je v družini 
kaka slovesnost (poroka, pogreb 
…), post in zdržek odpadeta.    

V postnem času smo še zlasti 
povabljeni k osebni ali skupni 
molitvi križevega pota, žalostne-
ga dela rožnega venca ter k 
prejema zakramenta spovedi.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papežev molitveni namen 
za FEBRUAR 2021 

Nasilje nad ženskami. 
Molimo za ženske, žrtve nasilja, 

da bi jih družba zaščitila, 
upoštevala in prisluhnila 

njihovemu trpljenju. 



 


