
 

NEDELJA, 11. december 

3. ADVENTNA NEDELJA 

Ob 8. uri sv. maša za žive in + župljane in 

dobrotnike 

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Valanda 

OB 18. URI 4. SEJA ŽPS. ČLANI VABLJENI. 

PONEDELJEK, 12. december 

Devica Marija iz Guadalupe 
Ob 18. uri sv. maša za + Andreja Lepeja 

TOREK, 13. december 

Lucija, mučenka 

Ob 18. uri sv. maša za + Marico Kočevar 

(obl.) 

SREDA, 14. december 

Janez od Križa, cerkveni učitelj 

Ob 18. uri sv. maša v zahvalo za 60 let 

življenja 

ČETRTEK, 15. december 

Antonija in Krizina, drinske mučenke 
Ob 8. uri sv. maša za + Alojza Murka (obl.) 

PETEK, 16. december 

David, kralj 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

Ob 8. uri sv. maša za + Marico Kočevar 

SOBOTA, 17. december 

Lazar iz Betanije, sp. mož 
Ob 8. uri sv. maša za + Mirka Kašmana 

NEDELJA, 18. december 

4. ADVENTNA NEDELJA  

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 

Ob 8. uri sv. maša za + Franca in Pavla Mori 

(obl.)  

Ob 10. uri sv. maša za žive in + župljane in 

dobrotnike 
 

 

KRŠČEVANJE – Starši vabljeni, da svojega otroka prijavite na krst. Zelo se 
priporoča sv. krst ob nedeljah med sv. mašo ob 10. uri. 

POROKE – Zaročenci vabljeni, da se pravočasno, vsaj dva meseca pred poroko, 
prijavite v župnijski pisarni. 

POGREBI – Priporočamo pogrebno sv. mašo po dogovoru v župnijski cerkvi. 

SVETE MAŠE 
OD 11. DECEMBRA DO 18. DECEMBRA 2022 



 

 
ČE NE UTEGNEŠ VELIKO IN DOLGO MOLITI, PA MOLI VEČKRAT. ANTON MARTIN SLOMŠEK 

 DOGODKI V TEM TEDNU OD 11. DECEMBRA DO 18. DECEMBRA 2022              

 

 

 
 

ADVENTNA SV. SPOVED 
V ŽUPNIJSKI CERKVI SV. JOŽEFA je priložnost 
za spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo. 
PRI DON BOSKU bo priložnost za sv. spoved 
od srede, 21. decembra do sobote, 24. 
decembra – vsak dan od 17. ure do 19. ure. 
V MARIBORSKI STOLNICI bo spovedni dan v 
petek, 23. decembra dopoldan do 11. ure in 
popoldan od 15. ure dalje. 
PRI FRANČIŠKANIH – je priložnost za sv. 
spoved vsak dan med sv. mašo. Pred božičem 
bo priložnost za sv. spoved od 19. decembra 
do 23. decembra od 7. ure do 12. ure in od 14. 
ure do 19. ure. 
 

  
Duhovna obnova za mlade in romanje v Varaždin 2022 
  

Nadškofijski odbor za mladino organizira, 17. 12. 

2022, adventno romanje v Varaždin za mlade in ogled 

božičnega Varaždina. Program: 

 8.00 odhod avtobusa iz Maribora (po dogovoru 

pa ob večjem številu prijav iz župnije) 

 10.00 prihod v Varaždin  

 10.30 Kateheza in priložnost za sveto spoved 

 sv. maša, kosilo 

 14.00 voden ogled mesta 

 16.30 prosto  

 odhod domov predvidoma okrog 20.00 
 

Prijave: 031 569 689 (do 14. 12. 2022). 

DUHOVNI PROGRAM ZA MLADE 

Bratstvo Evangelii gaudium vabi vse mlade, ki 

so še na poti iskanja ter vse, ki so že v paru ali 

pred kratkim poročeni, na vikend Tobija in 

Sara, ki bo od 16. do 18. decembra 2022 v Hiši 

Kruha pri Svetem Duhu. 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 

Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija, ki 

vsako leto s prostovoljnimi prispevki pomaga 

kakšni dobrodelni ustanovi, organizaciji ali pa 

posameznim osebam, družinam. Ob deljenju 

plamena Luči miru iz Betlehema se zbirajo 

prostovoljni prispevki, ki se jih vsako leto 

nameni otrokom v stiski. 

SKAVTI BODO PRINESLI LUČ MIRU IZ 

BETLEHEMA NA 4. ADVENTNO NEDELJO. 
 

********************************************* 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik 


