
 

NEDELJA, 8. januar 

JEZUSOV KRST 

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

dobrotnike  

Ob 10. uri sv. maša za + Suzano Zatler 

PONEDELJEK, 9. januar 

Andrej Corsini, karmeličan 
Ob 18. uri sv. maša za + Franca Meznariča 

TOREK, 10. januar 

Agaton, papež 
Ob 18. uri sv. maša za + Ano Hribar 

SREDA, 11. januar 

Pavlin Oglejski, škof 

Ob 18. uri sv. maša za + Mirka Dečmana in 

Tanjo Županek 

ČETRTEK, 12. januar 

Tatjana, mučenka 
Ob 8. uri sv. maša za družine 

PETEK, 13. januar 

Hilarij, cerkveni učitelj 

Ob 8. uri sv. maša za spravo 

MOLIMO ZA DOMOVINO 

SOBOTA, 14. januar 

Oton, kartuzijan 

Ob 8. uri sv. maša za + Marijo Čižič, Viktorja 

in Terezijo Mlakar 

NEDELJA, 15. januar 

2. NEDELJA MED LETOM 

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

dobrotnike  

Ob 10. uri sv. maša po namenu 
 

 

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 8. JANUARJA DO 15. JANUARJA 2023 



 

SKRBIMO ZA SREČNO VEČNOST. ANTON MARTIN SLOMŠEK 

DOGODKI OD 8. JANUARJA DO 15. JANUARJA 2023              

 

 

SPOMIN RAJNIH 
V oznanilih opazite, da včasih zapišem, da »molimo za rajnega (SPOMIN)«. Pojasnilo: Pogosto verniki 
na isti dan želijo, da bi se po njihovem namenu darovala sv. maša. Kadar sovpadeta dve prošnji, se 
sv. maša daruje po namenu tistega, ki je prvi izrazil prošnjo. Drugemu prosilcu pa se lahko ponudi 
samo »spomin«, to pomeni, da se na tisti dan, ko je že sprejet mašni namen, samo moli za drugega 
rajnega - pri sv. maši se ga samo spominjamo, sv. maša zanj pa se daruje na prvi prosti dan.   

DAROVI ZA KRITJE STROŠKOV ŽUPNIJE 

V preteklem letu smo klopi v naši župnijski cerkvi 

pokrili z grelnimi blazinami. To je bila skupna odločitev 

gospodarske komisije. Izbrali smo za župnijo najbolj 

ugodno rešitev »ogrevanja«. Za kritje stroškov se še 

naprej priporočamo za vsak vaš dar. Namenski dar za 

ogrevanje lahko izročite osebno ali po spletu. 

 

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. JOŽEF 

TRR: SI56 0451 5000 3318 878 

 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik  

Obletnica priznanja samostojnosti in neodvisnosti 

Republike Slovenije s strani Svetega sedeža,  

13. januar 

Sveti sedež je 13. januarja 1992 med prvimi državami 

priznal samostojno državo Slovenijo. Priznanje Svetega 

sedeža je bilo odločilnega pomena tudi za ostala 

priznanja, ki so temu sledila, predvsem drugih 

evropskih držav. Na ta dan bomo pri jutranji sv. maši 

molili za našo domovino in prosili za božji blagoslov. 

STATISTIKA CERKVENEGA ŽIVLJENJA 

 

 

 

 

 

Leto 2023 je za našo župnijo lahko velika 

priložnost, da bodo ob koncu leta številke 

v statistiki cerkvenega življenja bolj 

optimistične, kot so bile 2022. 

Jezusov krst, 8. januar 

Na drugo nedeljo v mesecu januarju obhajamo praznik 

Jezusovega krsta, ki je tesno povezan s praznikom 

Gospodovega razglašenja, saj je Bog med krstom v 

Jordanu izpričal, da je Jezus njegov ljubljeni sin. 

Spomnimo se svojega krsta in pomislimo na vse 

(novorojenčke in odrasle), ki še niso bili krščeni. Zelo se 

priporoča krst na Veliko soboto, 8. aprila 2023.  

 

LETO 2021 2022 

Krsti 11 10 

Poroke 3 2 

Pogrebi 54 44 

Prvo obhajilo 5 5 

Birma  7 3 

 

ČAS MED LETOM 

Božični čas se zaključi s praznikom Jezusovega krsta (8. januar). Od nedelje Jezusovega krsta naprej 

obhajamo »čas med letom«, ki traja do pepelnične srede (do 22. februarja). Po stari navadi imamo 

pri nas jaslice do praznika Jezusovega darovanja ali do svečnice (do 2. februarja) in v tem času 

pojemo še nekaj božičnih pesmi na začetku ali na koncu sv. maše. 


