
 

NEDELJA, 4. december 

2. ADVENTNA NEDELJA 

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

dobrotnike 

Pri sv. maši molimo za + Jožefa Simoniča 

(spomin) 

Ob 10. uri sv. maša za + starše Zimič, Žižek in 

Vido Žižek 

PO SV. MAŠI MIKLAVŽ OBIŠČE OTROKE 

PONEDELJEK, 5. december 

Sava, opat 
Ob 18. uri sv. maša za + Darjo Jerenec 

TOREK, 6. december 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Ob 18. uri sv. maša za + Štefana Roudi in 

Frančiško Poberžnik 

Pri sv. maši molimo za + Pavlo Pečuh 

(spomin) 

SREDA, 7. december 

Ambrož, škof in cerkveni učitelj 

PRVA SREDA V DECEMBRU 

Ob 18. uri sv. maša za + Slavka Polaka (obl.); 

za + Andreja Lepeja; za + Mirka 

Kališnika (1. obl.) 

ČETRTEK, 8. december 

BREZMADEŽNO spočetje Device Marije 
Ob 18. uri sv. maša za + Jožico Pucko 

PETEK, 9. december 

Valerija, mučenka 
Ob 8. uri sv. maša za + Franca Marguča 

SOBOTA, 10. december 

LORETSKA Mati Božja 
Ob 8. uri sv. maša v zahvalo za 49 let poroke 

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. 
 

Umrl je JOŽEF SIMONIČ iz naše župnije. Pogreb pokojnega bo v torek, 6. decembra 2022 ob 

13. uri na pokopališču na Pobrežju. Gospod daj rajnemu mu večni mir in pokoj. In večna 

luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. 

SVETE MAŠE 
OD 4. DECEMBRA DO 11. DECEMBRA 2022 



 

MOLI KRATKO PA DOBRO! 
ANTON MARTIN SLOMŠEK 

 DOGODKI V TEM TEDNU              

 

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. 

PRVA SREDA V MESECU DECEMBRU,  
7. december 
Med nami bo gospod nadškof Alojzij Cvikl DJ. 
Vodil bo večerno sv. mašo ob 18. uri. Počastili 
bomo zavetnika naše župnije sv. Jožefa. 
Vabljeni. 
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. Vabljeni. 
************************************************ 

 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik 

 
 

POJASNILO 
GLEDE OBREDOV V KAPELI POD GORCO 

 

 

V kapeli pod gorco že nekaj časa obred maše 
ob nedeljah in praznikih vršijo člani 
Starokatoliške cerkve. Ker Starokatoliška 
cerkev ne priznava papeža in nima 
apostolskega nasledstva, zato njihove maše 
niso veljavne za katoličane. Položaj, ki ga ima 
Starokatoliška cerkev v odnosu do Katoliške 
cerkve, se imenuje razkol (lat. schisma). 
Njihovi voditelji niso duhovniki, ampak laiki. S 
tem, da vernike zavajajo in poskušajo opraviti 
mašno daritev in hlinijo podeljevanje 
zakramentov, so pod kaznijo vnaprej 
izrečenega interdikta. Kazen interdikta 
zadene prav tako vse vernike, ki se zavestno 
in prostovoljno udeležujejo njihovih obredov. 
Za katoliške vernike so vsi obredi, ki jih delijo 
člani  Starokatoliške cerkve, neveljavni. 
Da bodo katoliški verniki pravilno poučeni in 
da se odstrani zmota, da so obredi 
Starokatoliške cerkve pravilni, do nadaljnjega 
katoliški duhovniki v kapeli pod gorco ne 
bomo imeli nobenih obredov. 
Zato v soboto, 10. decembra ob 10. uri v 
kapeli pod gorco ne bo sv. maše. Prvi katoliški 
božični obred bo v Domu pod gorco (v 
prostorih jedilnice) v soboto, 24. decembra 
2022 ob 16. uri. 
S tem pojasnilom vsem katoliškim vernikom 
odsvetujem udeležbo pri obredih, ki se vršijo 
v kapeli pod gorco.  
 
Stanislav Slatinek, župnik 

OGREVANJE SEDEŽEV V ŽUPNIJSKI CERKVI 
 

V prvi polovici decembra bodo sedeži v naši 

župnijski cerkvi opremljeni z grelno blazino 

Warmset. Ponudbo je pripravilo podjetje 

DOMinOGREVANJE iz Maribora. Celotna vrednost 

investicija znaša nekaj več kot 12.000 Eur. Za kritje 

stroškov bomo v prihodnjih mesecih zbirali 

prostovoljne darove. Doslej smo zbrali tretjino 

potrebnih sredstev. Za vsak vaš dar se vam iskreno 

zahvaljujem. Svoj dar lahko nakažete tudi na TRR 

župnije: Maribor – Sv. Jožef  

SI56 0451 5000 3318 878 
 
 

 

 

 


