
 

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

Ob 24. uri sv. maša za + Antona Bezjaka (ml.) 

Ob 8. uri sv. maša za + Antona, Toneta, 

Justino Kapun in Franca Mori  

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

dobrotnike 

Molimo za + Marijo Čižič, Viktorja in Terezijo 

Mlakar (spomin) 

PONEDELJEK, 26. december 

Štefan, diakon 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

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

dobrotnike 

Ob 10. uri sv. maša za + Štefana Roudi 

BLAGOSLOV VODE IN SOLI 

TOREK, 27. december 

Janez, apostol 

BOŽIČNA OSMINA 

Ob 18. uri sv. maša za + starše Antonijo in 

Mirka Herica in brata Zvonka 

BLAGOSLOV VINA 

SREDA, 28. december 

Nedolžni otroci, mučenci 

BOŽIČNA OSMINA 

Ob 18. uri sv. maša za + Jožeta Rajhmana in 

družino Krajnc in Vrečko 

ČETRTEK, 29. december 

Tomaž Becket, škof 

BOŽIČNA OSMINA 

Ob 8. uri sv. maša za + Antona Bezjaka (ml.) 

PETEK, 30. december 

SVETA DRUŽINA 

BOŽIČNA OSMINA 

Ob 8. uri sv. maša v dober namen 

SOBOTA, 31. december 

Silvester I., papež 

DRUGI SVETI VEČER - SILVESTROVO 

Ob 18. uri sv. maša za + Jožico Pucko 

SKLEP STAREGA LETA IN ZAHVALNA PESEM 

NEDELJA, 1. januar 2023 

MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO 

Ob 8. uri sv. maša za + družino Mikl, Fras, 

Pignar in Kovačič  

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

dobrotnike 

BLAGOSLOV OTROK 
 

 

SVETE MAŠE 
OD 25. DECEMBRA 2022 DO 1. JANUARJA 2023 



 

STARO LETO JE MINILO. NOV DAR JE ZDAJ NOVO LETO! ANTON MARTIN SLOMŠEK 

 DOGODKI V TEDNU OD 25. DECEMBRA 2022 DO 1. JANUARJA 2023              

 

 

OGREVANI SEDEŽI V CERKVI SV. JOŽEFA 
 

Sedeži v naši župnijski cerkvi so pokriti z grelno blazino 
Warmset iz Italije. Pri montaži so sodelovali številni župljani 
in ekipa podjetja Dom in ogrevanje. Hvala vsem za pridno 
delo in pomoč pri čiščenju cerkve. Svoj velikodušni dar za 
grelne blazine lahko nakažete tudi na TRR župnije:  
Maribor – Sv. Jožef SI56 0451 5000 3318 878 

Bog povrni za vsak vaš dar. 

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMOV 
 

Za božični blagoslov vašega 

doma, vaše družine in jaslic se 

oglasite v župnijski pisarni ali 

blagoslov naročite po telefonu ali 

po spletni povezavi: 

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

 
 

 

 

Sv. Janez apostol in evangelist, 27. december 

Katoliška Cerkev 27. decembra obhaja god sv. Janeza apostola in 

evangelista. Simbol evangelista Janeza je orel, saj so ga že od nekdaj 

primerjali s kraljevsko ptico. Orel je kralj višav in zmore najvišje 

poleteti. Lastnosti te ptice pripisujejo tudi evangelistu Janezu: 

orlovski let v višave in orlovske oči. S svojim evangelijem je poletel v 

nepopisne višave. Pri sv. maši bomo blagoslovili vino.  

 

Silvester I., papež, 31. december 
 

Silvestrovo je drugi sveti večer in 

veselo pričakovanje novega leta ter 

praznovanje v družinskem krogu. 

Papež Silvester I. je eden prvih 

svetnikov, ki niso bili mučenci. 

Upodabljajo ga s papeškim križem in 

tiaro. Vabljeni k večerni sv. maši. 

 

Sveta družina, 30. december 
 

Glavni namen praznika svete družine je predstaviti vzajemnost, 

spoštovanje in ljubezen, ki so jih v medsebojnih odnosih živeli Jezus, 

Marija in Jožef. Molili bomo za vse naše družine. 

 

Spomin nedolžnih betlehemskih otrok, 28. december 

Praznik nedolžnih otrok je tudi Narodni dan molitve za nerojeno 

človeško življenje. Vabimo, da na ta dan še posebej molimo za vse 

nerojene otroke, splavljene in tiste, ki jim grozi splav. Molili pa bomo 

tudi za ozdravljenje vseh telesnih in duševnih ran. 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik. Ob izvirkih 5. 2000 Maribor.  

 

 

Sv. Štefan, 26. december 

Na dan po božiču obhajamo god sv. Štefana in obenem dan samostojnosti 

in enotnosti v spomin na plebiscit za samostojno in neodvisno Slovenijo, 

ki je bil izveden 23. decembra 1990. Vabimo, da si ogledate projekt Zbrali 

smo pogum na portalu www.zbralismopogum.si – Plebiscit. 

Pri sv. maši ob 8. in 10. uri bomo blagoslovili vodo in sol.  

 

 

MARIJA, BOŽJA MATI - NOVO LETO, 

1. Januar 2023 
 

Na 2. BOŽIČNO NEDELJO praznujemo 

NOVO LETO in god Marije, Božje 

matere. Molili bomo za naše otroke. 

Pri sv. maši ob 8. in 10. uri bo 

blagoslov otrok. Vabljene družine, 

stari starši in otroci. 

https://sv-jozef-maribor.si/
https://katoliska-cerkev.si/spomin-nedolznih-betlehemskih-otrok
http://www.zbralismopogum.si/

