
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

PONEDELJEK, 16. januar

Marcel, papež
Ob 18. uri sv. maša za + Pavlo Pečuh

TOREK, 17. januar

Anton, puščavnik
Ob 18. uri sv. maša za + Marijo Čižič, Viktorja

in Terezijo Mlakar

SREDA, 18. januar

Marjeta Ogrska, redovnica

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST
KRISTJANOV (18. 1. – 25. 1. 2023)

Ob 18. uri sv. maša za + Jožeta Simoniča
Molimo za družino Iva Čerčeka (ml.)

(SPOMIN)

ČETRTEK, 19. januar

Arsenij, škof
Ob 8. uri sv. maša za uspešno zdravljenje

PETEK, 20. januar

Sebastijan, mučenec
Ob 8. uri sv. maša za zdravje v družini

SOBOTA, 21. januar

Neža, mučenka
Ob 8. uri sv. maša za družino Čerček Maček

NEDELJA, 22. januar

3. NEDELJA MED LETOM

Ob 8. uri sv. maša + Stjepana in Maria in
Marjana Kranjiča

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 15. JANUARJA DO 22. JANUARJA 2023



NIKDAR SI SAM NE PLAČUJ, BOG BO PLAČNIK! ANTON MARTIN SLOMŠEK

DOGODKI OD 15. JANUARJA DO 22. JANUARJA 2023

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

KATEHEZE
DOBREGA
PASTIRJA

V naši župniji želimo vsako tretjo nedeljo v mesecu, ko
obhajamo »katehetsko nedeljo«, poskrbeti za
predšolske otroke. Med sv. mašo ob 10. uri bodo
predšolski otroci (od 3-6 let) imeli nekaj časa (prvi del
sv. maše - do darovanja) v veroučni dvorani posebej
pripravljeno »katehezo dobrega pastirja«. Prijave
predšolskih otrok sprejema gospa Irena Vertuš.
V okviru Akademije Mericianum se v marcu 2023 začne
novo usposabljanje Kateheze Dobrega pastirja (KDP) za
delo s 3-6 letnimi otroki. Vabljeni k vpisu starši, ki želite
pomagati pri pripravi »katehez« v naši župniji. Prijave
se zbirajo do 20. januarja na povezavi:
https://www.kdp-slo.si/izobrazevanje/

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Od 18. do 25. januarja 2023 bo pod geslom  »Naučite se
delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17) potekal teden
molitve za edinost kristjanov.
Molitev za edinost ima velik pomen, ko poteka skupaj z
bojem proti vsemu, kar nas krivično deli kot ljudi, ki
smo ustvarjeni po Božji podobi in zato deležni enakega
dostojanstva.

     

VABIMO NOVE
NAROČNIKE ZA
VERSKI TISK –
PRIJAVE ZBIRAMO
DO KONCA MESECA
JANUARJA 2023.


