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Spoštovani !  

S praznikom apostola Andreja, zavetnika mariborske nadškofije, zaključujemo 

mesec november. Pred nami je mesec december in bogat adventni čas, ki nas bo 

razveselil z božičem - Jezusovim rojstvom. 

Adventni čas je priložnost za dobro sv. spoved. Pol ure pred vsako sv. mašo 

spovedujem v župnijski cerkvi. Vedno sem na voljo tudi za duhovni pogovor. 

Poskrbite zase, za bolne in onemogle, da bodo tudi oni deležni zakramenta 

sprave in odpuščanja. Otroci se bodo na sv. spoved pripravili v času verouka. 

Gospodarska komisija je sprejela sklep, da se posodobi ogrevanje v župnijski 

cerkvi. V prvi polovici decembra bodo sedeži v župnijski cerkvi opremljeni s 

toplotno blazino. Za kritje stroškov bomo v prihodnjih mesecih zbirali prostovoljne 

darove. Za vsak dar se iskreno zahvaljujem. 

Na 2. adventno nedeljo bo otroke obiskal Miklavž. Po sv. maši ob 10. uri bo 

Miklavž nagovoril starše, dedke in babice, otroke pa obdaril. Pridite na srečanje z 

Miklavžem. Vabljeni.  

Vaš župnik 



 

 

 ADVENTNI ČAS             

 

NAŠI RAJNI 

Umrla je SUZANA ZATLER iz 

Limbuške 13, naša župnija. Od 

pokojne smo se poslovili v 

sredo, 23. novembra na 

pokopališču na Pobrežju. Naj 

počiva v miru. 

 

ADVENTNE NEDELJE 
Adventni venček je znamenje, ki vabi, da svoja srca 
odpremo za Boga. V adventu prižigajmo svečke na 
adventnem vencu in ob nedeljah zmolimo Očenaš.  

 
 

KONCERT KARITAS 
Na 1. adventno nedeljo se udeležimo koncerta kartitas ob 
17. uri. Prostovoljni darovi so namenjeni župnijski Karitas. 
 

PRVA SREDA V MESECU DECEMBRU, 7. DECEMBER 
Med nami bo gospod nadškof Alojzij Cvikl. Vodil bo 
večerno sv. mašo ob 18. uri. Počastili bomo zavetnika 
naše župnije sv. Jožefa. Pri maši sodeluje pevski zbor. 
 

 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 8. DECEMBER 
Na Marijin praznik bo slovesna sv. maša zvečer ob 18. uri. 
Med sv. mašo se bomo posvetili Brezmadežni in prosili za 
mir v svetu in Ukrajini. 
 

SV. MAŠA V KAPELICI POD GORCO 
Z vodstvom Doma pod Gorco smo se dogovorili za dve sv. 
maši v decembru. V soboto, 10. decembra bo sv. maša ob 
10. uri (v kapelici), na prvi sveti večer 24. decembra pa bo 
sv. maša ob 16. uri (v prostorih Doma pod Gorco). 
Vabljeni. 
 

BOŽIČNE SV. MAŠE 
Na prvi sveti večer v soboto, 24. decembra bo v župnijski 
cerkvi družinska sv. maša ob 20. uri. Sledila bo polnočnica 
ob 24. uri. Na božični dan bodo sv. maše ob 8. in 10. uri. 
 

SV. ŠTEFAN – DAN SAMOSTOJNOSTI, 26. DECEMBER 
Sv. maše bodo kakor ob nedeljah, ob 8. in ob 10. uri. 
Molili bomo za našo domovino. 

ADVENTNI VENČKI 

Na 1. adventno nedeljo bodo med 

sv. mašo ob 8. in ob 10. uri 

blagoslovljeni adventni venčki. 

Nekaj adventnih venčkov je še v 

prosti prodaji (dar 10 € je za 

Karitas). 

 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

Od 6. do 24. decembra bomo pri 

sv. maši prepevali božično 

devetdnevnico. Vabljeni. 

 

 
 

SILVESTROVO, 31. DECEMBER 

Na drugi sveti večer, na 

Silvestrovo, bo sv. maša zvečer ob 

18. uri. Zapeli bomo zahvalno 

pesem in se zahvalili Bogu za vse 

milosti v tem koledarskem letu. 
 

 

 

Za oznanila odgovarja: 

Stanislav Slatinek, župnik 

TRR župnije Maribor – Sv. Jožef 

SI56 0451 5000 3318 878 

 

Spremljajte nas na spletnem portalu. 



 

 

 DOGODKI V MESECU DECEMBRU ZA ODRASLE IN MLADINO              

 

Univerzitetna župnija v Mariboru in 

Akademsko društvo AMOS v sodelovanju z 

Akademskim zborom Maribor vabi na božični 

koncert SLOVENSKIH KOLEDNIC. Koncert bo 

21. decembra 2022 ob 20. uri v Alojzijevi 

cerkvi na Glavnem trgu v Mariboru. 

ZA VSE: 

 
 

ZA MLADE: 

 
 

Začne se 2. 12. 2022 ob 19. uri v prostorih 
Salezijanskega mladinskega centra Maribor 
(Engelsova ulica 66, 2000 Maribor). Prijave na: 
mariborski.zao@gmail.com.  

 

ZA MLADE: 

 
Prijave na: https://katoliskamladina.si/home/projekti/esm/ 

 

VABLJENI NA 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

Kvintet Parté bo nastopal v cerkvi Sv. Petra v Malečniku, 

v nedeljo 18. 12. 2022, ob 18. uri (vstopnina 10 €) - 

obvezna rezervacija po e-pošti: glaser@rkc.si ali 

telefonu: 030 626 010 
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