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Spoštovani !  

November je mesec molitve za naše rajne. Obiščimo grobove. Prisluhnimo 

Cerkvi, ki nam v teh dneh naklanja dar odpustkov za večni pokoj naših rajnih. 

Naša župnija želi biti v stiku z družinami in z življenjem ljudi. Nekdanji samostan 

kapucinov smo preuredili in proste sobe namenili študentom. Župnijski prostori so 

se pomladili in so podoba Cerkve, ki ima odprta vrata. 

S posebno ljubeznijo se oziramo tudi na našo cerkev sv. Jožefa, ki potrebuje novo 

ogrevanje. Gospodarski svet župnije išče najboljšo rešitev in presoja različne 

ponudbe. Hvala, ker nam zaupate. Pred zimo želimo našo cerkev urediti tako, da 

bo prijetna za molitev in sveta bogoslužja. Zahvaljujemo se vam za darove, ki jih 

boste namenili za ogrevanje cerkve.  

V župnijskih prostorih se načrtuje tudi nova župnijska kuhinja, ki bo prostor 

srečevanja, pogovora in skupnega druženja. Župnijski pastoralni svet podpira 

pobudo, da se uredi prostor, ki bo poživljal naša župnijska praznovanja. 

Spremljajte življenje župnije na novi spletni strani https://sv-jozef-maribor.si/ 

Vaš župnik 

https://sv-jozef-maribor.si/


 

 

 

V mesecu novembru deli Cerkev vsem vernim popolni ali delni odpustek, če obiščejo pokopališče, se 

udeležijo sv. maše, prejmejo sv. obhajilo, molijo po namenu svetega očeta Oče naš in vero in niso 

navezani na noben greh. Izprosimo si odpustek in ga namenimo vernim rajnim za njihov večni pokoj.  

  

MOLITVE  

ZA RAJNE 

 

VIKTORIN PTUJSKI, 
3.11. 
Četrtek pred prvim 
petkom je dan molitve za 

nove duhovne poklice. 
  

KAREL BOROMEJSKI,  
4. 11. 
Prvi petek v mesecu 
novembru obiščemo 
bolnike in ostarele. 

MESEC NOVEMBER 
2022 

VSI SVETI, 1. 11. 

Na praznik vseh svetih, 1. 11. bodo svete maše kot ob 

nedeljah, ob 8. in ob 10. uri. 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, 2. 11. 

Ob 17.30 bomo molili rožni venec za vse rajne iz naše 

župnije, ki so v tem letu umrli. 

Prvo sredo v mesecu novembru, 2. 11., na praznik 

spomina vseh vernih rajnih, bo z nami gospod nadškof 

Alojzij Cvikl DJ. Zvečer ob 18. uri bo daroval sv. mašo in 

naše rajne priporočil sv. Jožefu, zavetniku za srečno 

zadnjo uro. 

 

VABLJENI K SKUPNI MOLITVI IN SV. MAŠI. 

 

Rajni iz naše župnije, ki so v tem letu umrli: 

+ Hedvika Rapac, + Jožica Brilej, + Bojan Divjak, + Rihard Rojko, + Vera 

Podhostnik, + Marjan Blassin, + Janez Žuran, + Anka Kaube, + Marjan Krnjič,  

+ Marija Drmanič, + Bernarda Job, + Alojz Štok, + Olga Jagodič, + Rudolf Harc,  

+ Mirko Gretar, + Boris Meško, + Štefan Polak, + Marija Kuhar, + Lulzim Berša,  

+ Vera Hrovatin, + Elizabeta Rojko, + Irena Marinšek, + Alojz Podgoršek, + Bojan 

Črnčec, + Jelka Zorec, + Ladislav Mohorko, + Albert Slemnik, + Janez Köveš,  

+ Ivana Recelj, + Marta Drozg, + Darja Jerenec, + Marija Bagar, + Anton Bezjak,  

+ Adolf Šostar, + Milan Pregl, + Anica Kaukler Štrebenc. 



 

 

 

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

Dar za župnijo MARIBOR – SV. JOŽEF,  TRR: SI56 0451 5000 3318 878 Nova KBM 

  

 

 

 

6. SVETOVNI DAN 

UBOGIH, 13. 11. 

V Katoliški cerkvi na 
33. nedeljo med letom 
obhajamo Svetovni 
dan ubogih. Letos bo 

to v nedeljo, 13. 
novembra 2022. 
 

V Katoliški cerkvi 22. 
11. obhajamo god 
mučenke sv. Cecilije, 
zavetnice glasbe. 

 

POMEMBNI DOGODKI 
 

ZAHVALNA NEDELJA, 6. 11. 

Zahvalna nedelj je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar 

ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za 

druge darove, npr. za dom, vero, za vse kar smo in kar 

imamo. Vabljeni k sv. maši in skupni molitvi.  

KRISTUS KRALJ, 20. 11. 

Cerkveno leto se v Katoliški cerkvi sklene s praznikom 

Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev je Kristusa za kralja 

vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s 

tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik 

sveta najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino. 

1. ADVENTNA NEDELJA, 27. 11. 

Na nedeljo KARITAS bomo začeli novo cerkveno leto. 

 

 

Brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine naši župniji 

Vabimo vas, da do 31. decembra 2022 brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine župniji 

Maribor – Sv. Jožef. Svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine čim prej izpolnite 

preko OBRAZCA in ga pošljete na davčni urad. Z vašim brezplačnim darom boste podprli 

svojo domačo župnijo in okrepili versko življenje v njej. Omogočili boste versko vzgojo 

otrok in mladih družin v vašem kraju.  

 


