
Nedelja, 12. 2. 2023  (4/23) 
 
 

 
 

Iz pisma slovenskih škofov za postni čas 
 

Že drugo leto živimo poseben čas prenove. Odkrili 
smo, da so lepe stvari zelo preproste, da se je lepo 
srečati, se poslušati in podeliti drug z drugim svoja 
spoznanja, svoje skrbi in svojo vero. Ugotovili smo, 
da je tudi med nami veliko neznancev in oddaljenih. 
A ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo 
s prijazno besedo, če iskreno spregovorimo o sebi in 
o svoji veri. 

Pri tem smo odkrili, da smo se tudi sami marsikdaj 
precej oddaljili in ohladili. Potrebujemo veselje nad 
tem, da smo kristjani, veselje nad tem, da verujemo 
in smo Božji otroci. Takrat se bomo zavedali daru 
vere, bomo zanj hvaležni in ga bomo privoščili še 
drugim ljudem. 

Vabimo vas k zaupni veri v Božjo besedo, ki nas 
spremlja na naši konkretni življenjski poti. Odprite 
Sveto pismo, zapomnite si besedo, ki vas nagovori, 
prisluhnite besedam, ki jih slišite pri sv. maši. Po njih 
govori Sveti Duh tisto, kar v določenem trenutku 
moramo slišati. 

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

Bog ljubi človeka in vztraja ob njem, 
tudi če ga ta prezira in žali. 

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

Dragi verniki, škofje vas na začetku postnega 
časa spodbujamo, da poživimo svojo odločitev, da 
želimo biti živi člani občestva Cerkve, v katero smo 
bili vcepljeni s svetim krstom. Moč tega občestva ni 
človekova popolnost, ampak Kristus in novo življenje, 
ki je sad njegove daritve na križu.   

  
 

 

O Z N A N I L A 
POSTNI ČAS 
PEPELNIČNA SREDA IN OBRED PEPELJENJA. Na pepel-
nično sredo 22. februarja vabljeni k sv. maši in k simbolnemu 
spokornemu obredu 'pepeljenja'.   
 

KRIŽEV POT OB PETKIH: V obeh župnijah bo na postne 
petke pobožnost križevega pota – pred ali po sv. maši.   
 

KRIŽEV POT OB NEDELJAH: Podobno kot lani bo tudi letos 
pobožnost križevega pota skupaj za obe župniji na raznih 
lokacijah in sicer popoldne ob 15.00: 
1. postna (26.2.): BOSKO *     2. postna (5.3.): RADVANJE 
3. postna (12.3.): PEKRSKA * 4. postna (19.3.): Rad-h KRIŽU 
5. postna (26.3.): PEKRSKA * 6. postna (2.4.): BOSKO 
 

POSTNO SPOKORNO ROMANJE NA PTUJSO GORO 
Odhod ob 14.00 iz Don Boskovega centra; na Ptujski gori 
križev pot, maša in priložnost za sv. spoved.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DRUGE SPODBUDE ZA POSTNI ČAS 
 

PROŠNJE (Bosko): Kadarkoli lahko v cerkev v košarico 
oddate svoje prošnje, zahvale ... ki bodo vključene v prošnje 
pri nedeljski sv. maši.  
 

SIMBOLIKA (Bosko): Ob izhodu iz cerkve lahko vzamete 
listič ali simbol za določen postni teden.  
 

40 DNI BREZ ALKOHOLA. Vseslovenska pobuda. Gre za 
simbolno dejanje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi 
alkohola. V Sloveniji je to vsaka četrta družina.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ROMANJE DON BOSKOVIH RELIKVIJ. Od nedelje 
do nedelje v eni družini. Relikvije prejme družina pri ned. maši 
ob 10.30 in jih do naslednje nedelje vrne. Vabljeni, da se prija-
vite za določen teden (plakat z datumi je zadaj na mizici pri 
verskem tisku); lahko tudi pokličete župnika ali pošljete sms. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ČEŠČENJE JEZUSA V NAJSVETEJŠEM. Vsak 
četrtek pri Don Bosku od 17.45 do 18.30 vabljeni k molitve 
pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu – za duhovne 
poklice, za naše družine in druge namene.   
V Radvanju – podobna molitev vsak 1. četrtek po sv. maši.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ŽUPNIJSKO ROMANJE v Don Boskove kraje.  
Od 27.-30. april:. Samo še 6-8 prostih mest.   

KRSTI, januar 
Jon Likovnik, Bosko 

 

RAJNI, januar  
Drago Baloh (73), Bosko  
Štefka Bračič (66), Bosko 

Silva Galo (88), Bosko 
Milica Ivanuša (70), Bosko 
Avgust Mir (84), Radvanje 

Janko Rakuša (88), Radvanje 
Anton Rožič (87), Bosko 

#################################################### 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 

12. feb. – 6. nedelja med letom 
- Družina KERLE 
19. feb. – 7. nedelja med letom 
- Dubravka  J. in Barbara DROBNIČ  
26. feb. – 1. postna nedelja 
- Dragica in Andrej KNEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papežev molitveni namen   
za FEBRUAR  2023 

 

ZA ŽUPNIJE 
Da bi župnije postavljale v sre-
dišče skupnosti in vse bolj po-
stajale skupnosti vere, bratstva 
in sprejemanja najbolj ubogih. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOŽJA  BESEDA:  hozana.si 
KARITAS Bosko: T: 068.939.988 

SPLET: maribor.donbosko.si 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DAR ZA SV. MAŠE, za CERKEV 
ali za druge potrebe  

(namen: MAŠA, DAR …)  
lahko oddate na 

DON BOSKOV CENTER 
Engelsova ul. 66, Maribor  

TRR SI56 6100 0001 5103 344 
 

ŽUPNIJA RADVANJE 
Lackova ul. 2, Maribor 

TRR SI56 6100 0001 5303 649  
 

    NAROČILO sv. MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040  (župnik Janez Potočnik)  

           ali po e-pošti:  janez.potočnik@sdb.si    ali:    maribor@sdb.si    fb:  Bosko Mariborski 

  Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB   

 
   
 
        
 
 
 
 
.                            
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12. – 26. februar  B – J. Bosko 

R –Radvanje S V E T E   M A Š E  
NED – 12.2.    6. med letom  

 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

++ in živi župljani obeh župnij 

+ Sebastjan Črnčec in Jernej Črnčec – 10. obl. 

Za blagoslov in zdravje družine Kovačec in za zdravje otrok  

PON – 13.2.                Jordan 

1. zak. skupina-19.30 

Mol. za duh. poklice-19h       

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

++ Leon in Slavka Pivec 

Za duhovne poklice 

TOR – 14.2.              Valentin 
 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

+ Avgust Mir  

Za zdravje družin in za papeža Frančiška 

SRE – 15.2.                  Klavdij 

 

R 
B 

  8.00 

18.30  

 

+ teta Viktorija in Ciril Gruden /// + Angela in Štefan Korbar 

ČET – 16.2.                Julijana 

Katehetski odbor-18h 

R  

B 

  8.00 

18.30 

 

++ iz družine Tomažin in Jožefa (ž) 

PET – 17.2.                

 

R 

B 

  8.00 

18.30 

Za vse žive in ++ dobrotnike župnije 

V čast Mariji Pomočnici za zdravje v družini 

SOB – 18.2.            Frančišek 
 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

NED – 19.2.    7. med letom  

 

 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

V zahvalo in priprošnjo za družino Verlak 

+ Silva Vocovnik, obletna 

+ Milica Ivanuša 

PON – 20.2.  

                   Jacinta, Frančišek     

Skupina za starejše-9h 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

++ in živi župljani obeh župnij 

Za zdravje in blagoslov v družini 

TOR – 21.2.              Peter D.           

Pust 

Biblična skupina – 19h   

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

 

Za družine 

SRE – 22.2.           

PEPELNICA   

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

Za duhovne poklice 

ČET – 23.2.               Polikarp        

 

R 

B 

  8.00 

18.30 

++ Oskar in Amalija Koren 

Za družino Škafar 

PET – 24.2.                  Matija 

2. zak. skupina 

Križev pot.          Spomin MP 

R 

B 

  8.00 

18.30 

///  16.00: živi in ++ v Domu 

+ Justina Tomažin, obletna 

SOB – 25.2.         Versiglia A. 

  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

NED – 26.2.    Prva POSTNA  

 

Križev pot-15h: pri D.Bosku   

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

++ in živi župljani obeh župnij 

+ Marija Hötzl 

++ starši Horvat in v spomin na Aljaža 

MOLITEV OB ZAČETKU POSTA 
 

Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot 
priprave na Veliko noč. Zavedam se, da si me 
letos našel z mnogimi istimi dvomi in nemirom 
kot lani. Odpusti mi, ker vedno, ko se spravljam 
k molitvi, najdem tisoč izgovorov. Kljub temu si 
Ti vedno tu, ob meni; mi prideš nasproti, ko mi 
pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj.  
 

Jezus, ko utrujen in izčrpan stopaš proti 
Golgoti, vidim, kako čudovito je življenje.  
Vsak namreč, ki se dá na razpolago in prinaša 
srečo drugim – zapostavljenim, bolnim, tistim, 
ki jih nihče nima rad – ugotovi, da ima življenje 
ob Tebi smisel.  
 

Jezus, zato mi pomagaj: da v mojem življenju 
ne bo zmanjkalo Tvoje besede; da Te bom 
bolje spoznal; da se bom postil, ne da bi to 
dajal na veliki zvon; da bom učinkovito orodje 
Tvoje dobrote; da bo moja molitev kot sončni 
žarek med oblaki in predvsem, da Te ne bom 
nehal iskati.  
 

Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas  
čas miru in premišljevanja; čas misli na to, 
kolikokrat sem pozabil nate, medtem ko si ti 
trpel in umrl za vsakogar od nas.  
 

Jezus, vem, da želiš, da odkrijem veselje v tem, 
da Ti sledim. Pomagaj mi na tej poti. Amen. 

 Rafa Gonzáles OP 
 

########################################################################## 
 

 

ZA  DOBRO  VOLJO 
'Mitritis' je bolezen služabnikov svete 

Cerkve, ki si domišljajo, da jim bo nekega 

dne zaupana škofovska služba. Čeprav se 

običajno prvi znaki začnejo kazati pri 40, 

45 letih, poznamo primere, ko so za njo 

zboleli že bogoslovci. Zato nas misel, ki jo 

je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

med pridigo izrekel duhovnik francoskega 

semenišča v Rimu, ne preseneča: »Iz naše 

skupnosti bogoslovcev bodo verjetno izšli 

svetniki in škofje. Problem je v tem, da 

mogoče ne bo šlo za iste osebe.«  

POSTNA POSTAVA 
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. 
 

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, 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! 
--------------------------------------------------------------- 

Vrnite se h Gospodu, 

svojemu Bogu, zakaj milostljiv je 

in poln usmiljenja, počasen za jezo 

in bogat v milosti.   Joel 2,13 
--------------------------------------------------------------- 
 

POMOČ SIRIJI OB POTRESU 
Na portalu donbosko.si so na voljo informacije o 
stanju salezijanskih ustanov in delovanju salezi-
jancev v Siriji po potresu, ki je dodatno prizadel 
že tako preizkušano prebivalstvo. 
Ob tem katastrofalnem potresu je tudi naša 
Fundacija Don Bosko vključena v salezijansko 
mrežo pomoči tem preizkušanim ljudem. 
Spodbudite še koga, da lahko  pomaga preko 
Fundacije Don Bosko. Nekatere informacije so 
na voljo tudi na spletni strani: 
https://fundacija.donbosko.si/izredne-

humanitarne-razmere-v-turciji-in-siriji/ 
 

DRUŽENJE MAMIC v SMC   
Srečanja/druženje za mamice, ki s(m)o doma 
ali na porodniški; ali pa tudi za tiste, ki ne hodijo 
v službo. Pridi z ali brez otrok/a.  
Prvo srečanje: četrtek 16. februarja ob 10.00 
v prostorih SMC (spodaj). Dodatne informacije:  
Rahela, 040 211 908, rahela92@gmail.com 

http://donbosko.si/
https://fundacija.donbosko.si/izredne-humanitarne-razmere-v-turciji-in-siriji/
https://fundacija.donbosko.si/izredne-humanitarne-razmere-v-turciji-in-siriji/
mailto:rahela92@gmail.com


   


