
Nedelja, 26. 2. 2023  (5/23) 
 

 
 

 

Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi 
ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in 
štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je 
skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti 
kamni postanejo kruh … Vrzi se dol, kajti pisano je: 
Angeli te bodo nosili na rokah, da z nogo ne zadeneš 
ob kamen … Dam ti tudi vsa kraljestva in vso slavo, 
če padeš predme in me moliš.«  

Jezus pa mu je odgovoril: »Pisano je:  
- Človek ne živi samo od kruha, ampak od 

vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust …  
- Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga! … 
- Gospoda, svojega Boga, môli in njemu 

samemu služi!«                          (prim. Mt 4,1-11) 

 

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in 
njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, 
na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je 
zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala 
bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in 
Elija, ki sta govorila z njim.  

Peter se je oglasil in rekel Jezusu:  
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod!  
In glej, glas iz oblaka je rekel:  
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam 

veselje; njega poslušajte!«       (prim. Mt 17,1-9) 
------ 

Jezus tudi nas vabi na visoko goro, na samo, da 
bi v Kristusu, kot otroci v Sinu, znova prejeli dar Božje 
milosti; da bi se oddaljili od hrupa vsakodnevnega 
življenja in se potopili v Božjo navzočnost. 

                                                pp Benedikt XVI.  

 

O Z N A N I L A 
POSTNI ČAS – POSTNE SPODBUDE 
 

KRIŽEV POT OB PETKIH: V obeh župnijah bo na postne 
petke križev pot – redno pol ure pred mašo ali po njej.   
 

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: 
 

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. Prijavite se!!! 
 

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

DOBRODELNOST. Na poličkah za verski tisk oz. na mizici s 
postnimi spodbudami lahko vzamete položnice oz. darujete v 
košarico za: prizadete v Siriji, za preizkušane na Balkanu. 
 

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/in simbol za določen postni teden.  
 

POSTNI TORKI V STOLNICI – ob 19.00: Gostje bodo sprego-
vorili na temo: od trpljenja do življenja. Več na oglasni deski.  
 

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

SPOVED V POSTNEM ČASU 
Pri Don Bosku: med ted. pri več. maši in pri obeh nedeljskih.  
    Na cvetni petek (31.3.) dop. in od 15.00-19.00.  
    V velikem tednu (3.-9. april) od 16.00 naprej.  
V Radvanju: vse postne nedelje med mašo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE (Bosko). Vsak 
drugi in četrti ponedeljek v mesecu je po večerni sv. maši 
molitev za duhovne poklice: vabljeni, da se pridružite in tako 
skupaj molimo, naj Gospod pošlje delavcev v svoj vinograd.  

Molitev  
Post 

Dobra dela 
 

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 
v župniji J. Boska, ob 10.30 
 

26. feb. – 1. postna nedelja 
- Dragica in Andrej KNEZ 
5. mar. – 2. postna nedelja 
- Družina KERLE 
12. mar. – 3. postna nedelja 
- Družina GOLOB  
19. mar. – 4. postna nedelja 
- Družina MAJER 
26. mar. – 5. postna nedelja 
- Jasmina MAJER; Jernej KOLARIČ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papežev molitveni namen   
za MAREC  2023 

 

ZA  ŽRTVE  ZLORAB 
Za vse, ki trpijo zaradi zla, ki so 
jim ga povzročili člani cerkvene 
skupnosti: da bi v Cerkvi našli 
konkreten odgovor na svojo 

bolečino in trpljenje. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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26. 2. – 12. marec   B – J. Bosko 

R –Radvanje 
S V E T E   M A Š E  

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 

PON – 27.2.                 

Radvanje – ŽPS, 18.30 

Mol. za duh. poklice,19h       

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

+ Frančiška Peres 

+ Jože Orešnik 

Za duhovne poklice 

TOR – 28.2.         Spomin J. Boska      
 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

V čast Marijinemu srcu 

Živi in ++ iz družin Sem in Šuštar 

SRE – 1.3.           

 

R 
B 

  8.00 

18.30  

V čast Svetemu Duhu                               GM (do 30.3.) 

Po namenu Škafar 

ČET – 2.3.                 

Druženje mamic 10h 

R  

B 

  8.00 

18.30 

Za duhovne poklice                                             Okretič 
+ Boris Okretič, 30.dan ter ++starši Primožak, Fabrio in 

PET – 3.3.                                prvi   

Križev pot       (B: 3. zakonska sk.) 

R 

B 

18.00 

18.30 

V čast Jezusovemu srcu  

SOB – 4.3.                              prva         
 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Po namenu Kočevar 

++ iz družine Strniša 

Živi in ++ dobrotniki DBC 

NED – 5.3.            Druga POSTNA   

Križev pot-15h: Radvanje 

4. zakonska skupina, 17h 

Pop. škof. srečanje animat. orator. 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

Za državne in svetovne voditelje 

+ Janko in Marija Rakuša  

 

 

PON – 6.3.  

Bosko – ŽPS, 19.00 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za naše bližnje  

+ Milica Golob in vse ++ iz druž. Golob in Hedžet  

V čast Svetemu Duhu 

TOR – 7.3.           Perpetua, Felicita      

 

 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Živi in ++ iz družin Obaha-Brodnjak 

V Radvanju NI MAŠE – pridite k Don Bosku  

SRE – 8.3.               Janez od Boga     

 

R 

B 

  8.00 

18.30 

++ in živi župljani obeh župnij 

Za blagoslov in varstvo otrok 

ČET – 9.3.                        Frančiška 

Druženje mamic  //  3. zakon. skup. 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

PET – 10.3.                40 mučencev      

Duh.vaje za birmance na Pohorju  

Križev pot       (B: 2. zakonska sk.)         

R 

 

B 

  8.00 

 

18.30 

++ starši Čurič in sestra Bronislava: MAŠA ZJUTRAJ !!!  

Križev pot po maši              

///    16.00: živi in ++ v Domu 

SOB – 11.3.          

  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

Za spreobrnjenje in modrost 

+ Sebastjan Črnčec 

NED – 12.3.          Tretja POSTNA  

Križev pot-15h: na Pekrsko G.  

ŠportKat-odbojka-Želimlje 

B 

R 

B 

  8.00 

  9.00 

10.30 

 

+ Ivan Onič, obl.  

++ in živi župljani obeh župnij 

MOLITEV V POSTU 
 

Gospod, saj bi prav rad služil,  
vendar le po urah. 

Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj. 
Rad bi sprejel tvoj križ,  
vendar ne pretežkega. 

Rad bi kaj žrtvovat, vendar ne sebe. 
Rad bi ljubil, vendar ne preveč. 
Rad bi začel, vendar šele jutri. 

Gospod, ne nehaš me nadlegovati, 
tvoja usta še vedno sprašujejo:  

“Boš začel danes?” 
Gospod,  

pomagaj mi v tem postnem času,  
da se ti bom znal popolnoma darovati 

in da s teboj ne bom trgoval! 
 

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

BREZ  PRILIK  JIM  NI  GOVORIL 
 

DVA VOLKOVA. Stari mož je učil svoje 
vnuke o življenju. Rekel jim je: "V nas se bije boj, 
strašen boj med dvema volkovoma. En volk 
predstavlja strah, jezo, zavist, žalost, obžalo-
vanje, lakomnost, aroganco, samopomilovanje, 
krivdo, zamero, podrejenost, laž, tekmovalnost, 
superiornost, ponos in ego.  

Drugi predstavlja veselje, mir, ljubezen, 
upanje, umirjenost, skromnost, prijaznost, 
prijateljstvo, dobroto, resnico, sočutje, zaupanje.  

Takšen boj se dogaja v vsakem od nas."  
Zamislili so se za trenutek in potem je eden 

izmed otrok vprašal dedka:  
"Kateri volk bo zmagal?"  

Stari mož je odgovoril: "TISTI, KI GA HRANIŠ." 
--------------------------------------------------------------- 

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.  
Srečanja: vsak četrtek ob 10.00 v prostorih 
SMC (spodaj). Dodatne informacije:  
Rahela, 040 211 908, rahela92@gmail.com 

KAKO NAJ SE POSTIMO? 
Postimo se soditi druge;  
     odkrijmo Kristusa, ki v njih živi. 
Postimo se besed, ki ranijo;  
     napolnimo se stavkov, ki ozdravljajo. 
Postimo se nezadovoljstva;  
     napolnimo se z milostjo. 
Postimo se hitrosti;  
     napolnimo se s potrpežljivostjo. 
Postimo se pesimizma;  
     napolnimo se z krščanskim upanjem. 
Postimo se skrbi;  
     napolnimo se z zaupanjem v Boga. 
Postimo se pritoževanja;  
     napolnimo se z občudovanjem življenja. 
Postimo se pritiskov, ki ne izginejo;  
     napolnimo se z molitvijo, ki ne neha. 
Postimo se bridkosti;  
     napolnimo se z odpuščanjem. 
Postimo se lastne nezamenljivosti;  
     napolnimo se razumeti druge. 
Postimo se tesnobe pridobitništva;  
    zavzemimo se za širjenje Božjega kraljestva. 
Postimo se obupa;  
     napolnimo se z upanjem vere. 
Postimo se slabih misli;  
     napolnimo se resnic, ki peljejo k svetosti. 
Postimo se vsega kar nas oddaljuje od Jezusa; 
     napolnimo se vsega kar nas z njim zbližuje. 

(Neznani avtor) 
--------------------------------------------------------------- 
 

SPODBUDA PAPEŽA FRANČIŠKA 
ZA POSTNI ČAS 2023 

 

Evangelij o spremenjenju je oznanjen vsako leto 
na 2. postno nedeljo. Tudi nas Gospod v tem 
bogoslužnem času vzame s seboj in nas 
odvede na samo. Tudi če naše redne 
obveznosti zahtevajo, da ostanemo na svojih 
običajnih mestih in živimo svoj vsakdan, ki se 
pogosto ponavlja in je včasih dolgočasen, smo v 
postnem času povabljeni, da se skupaj z 
Jezusom »povzpnemo na visoko goro«, da bi s 
svetim Božjim ljudstvom doživeli posebno 
izkušnjo askeze. 

mailto:rahela92@gmail.com


 

 
   


