
 

Krstni in birmanski botri  
so z otrokom v duhovnem sorodstvu. 

Anton Martin Slomšek 
 

MESEC ROŽNEGA VENCA  

Odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik 
Ob izvirkih 5, 2000 Maribor 

     DOGODKI  
V TEM TEDNU 

SREČANJE 
PRIPRAVNIKOV NA 
BIRMO, 15. 10. 

V prostorih Zavoda 
Antona Martina 
Slomška v Mariboru bo 
potekalo srečanje 
pripravnikov na birmo 
pod naslovom »Luč, ki 
prižiga luč«. Program je 
na spletni 
strani: Birmanec.si 

TRETJA NEDELJA V 
MESECU, 16. 10. 

Molili bomo za starše in 
njihove otroke. 
Katehetska nedelja vabi 
starše, da skrbijo za 
duhovno rast svojih 
otrok.  

MESEC OKTOBER 
2022 

JANEZ XXII., PAPEŽ – 11. 10. 

V Katoliški cerkvi 11. oktobra goduje sv. papež Janez XXIII. 
Aprila 2014 ga je papež Frančišek razglasil za svetnika, 
glasnika evangeljske preprostosti in dobrote.  

FATIMSKA MATI BOŽJA – 13. 10. 

Od 13. maja do 13. oktobra 1917 je bilo šest Marijinih 
prikazovanj v Fatimi. Ob zadnjem Marijinem prikazovanju, 13. 
oktobra 1917, se je zgodil čudež s soncem. Marija se je trem 
otrokom ob tem prikazanju predstavila kot Kraljica rožnega 
venca. 

TEREZIJA AVILSKA – 15. 10. 

Terezija Jezusova (Ávilska) je bila 15. oktobra 1622 
razglašena za svetnico. Je zavetnica Španije, številnih mest 
in škofij, vseh karmeličanskih skupnosti, španskih pisateljev. 
Je priprošnjica v duhovnih stiskah, za milost, da bi mogli 
moliti in da bi bili rešeni bolezni srca in glavobola. 

PRIPOROČENI DAR ZA VEROUK 

Starši, vpišite svojega otroka k verouku in poskrbite za njegovo duhovno rast. Za pokrivanje nujnih 
stroškov in kvalitetno izvajanje verouka prosimo, da za svojega otroka letno prispevate priporočeni 
dar 25 €. Če ima družina več otrok, prispeva samo en priporočeni dar. Hvala. 

https://mladikat.si/birmanec/
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