
NEDELJA, 22. januar

3. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA BOŽJE BESEDE

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

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

PONEDELJEK, 23. januar

Henrik, duhovnik
Ob 18. uri sv. maša za + Karla Cira in za +

Viktorja in Marijo Jug

TOREK, 24. januar

Frančišek Saleški, cerkveni učitelj
Ob 18. uri sv. maša za + starše Majcenič in +

sina Vinka

SREDA, 25. januar

Spreobrnjenje apostola PAVLA

Ob 18. uri sv. maša v zahvalo za 55 let
poroke
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST

ČETRTEK, 26. januar

Timotej in Tit, škofa

Ob 8. uri BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE
V odsotnosti sv. maša po namenu

PETEK, 27. januar

Angela Merici, redovnica

Ob 8. uri BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE
V odsotnosti sv. maša za + Viktorja in Marijo

Jug

SOBOTA, 28. januar

Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Ob 8. uri sv. maša za + Toneta Smolarja in

sorodnike

NEDELJA, 29. januar

4. NEDELJA MED LETOM

Ob 8. uri sv. maša za + Marto Brodnjak in
starše

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

Ob 18. uri srečanje članov ŽPS

KRSTI – 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 22. JANUARJA DO 29. JANUARJA 2023



BOGU KRADEŠ ČAS, ČE Z DELOM ZAMUJAŠ ALI GA SLABO OPRAVLJAŠ. ANTON MARTIN SLOMŠEK

DOGODKI OD 22. JANUARJA DO 29. 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

BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE

V četrtek, 26. januarja in v petek, 27. januarja ob 8. uri, bo gospod Zlatko PINTAR, stalni diakon iz
Slivnice vodil bogoslužje božje besede. Po prebrani božji besedi in kratki homiliji bo sledil obhajilni
obred. Obred bogoslužja božje besede v srcih vernih krepi ljubezen do poslušanja in premišljevanja
božje besede. Sv. maša se bo v četrtek in petek darovala v odsotnosti.

V SREDO, 25. JANUARJA

ob 18. uri, bo g. IGOR NOVAK,
župnik župnije Št. Ilj v Slov.
goricah in dekan dekanije
JERENINA vodil večerno sv.
mašo za edinost ob sklepu
tedna molitve za edinost
kristjanov. Lepo vabljeni.

IZREDNI DELIVCI SVETEGA OBHAJILA

Verniki laiki že od nekdaj sodelujejo z duhovniki kot izredni delivci svetega obhajila. Gre za
liturgično službo, ki je namenjena predvsem obisku bolnikov. To nalogo lahko verniki laiki
opravljajo tudi pri sv. maši, ko bi se zaradi posebno velikega števila vernikov, ki želijo prejeti sveto
obhajilo, evharistično bogoslužje zaradi nezadostnega števila duhovnikov, preveč zavleklo.
Običajno vernika laika v to službo postavi krajevni škof. Izjemoma pa lahko pooblastilo verniku
podeli tudi župnik, ki predseduje evharističnemu bogoslužju. Nekaj vernikov v naši župniji ob
nedeljah in praznikih nosi sv. obhajilo ostarelim in bolnim. Kdor opravlja to službo, naj se oglasi v
župnijski pisarni, da se ga vpiše v seznam izrednih delivcev obhajila naše župnije.

VEROUČNE URE
Zaradi odsotnosti katehistinje Fani Pečar, ker je na zdravljenju v mariborski bolnišnici, bodo
začasno njene veroučne ure prevzeli drugi katehisti – Polona Kotnik in Anja Kotnik (za verouk v
sredo, četrtek in petek) in Sašo Komes (za verouk v ponedeljek). Fani Pečar priporočam v molitev,
da bo z božjo pomočjo ozdravela in se čim prej vrnila med nas.

SKLEP
TEDNA
MOLITVE
ZA EDINOST
KRISTJANOV,

25. januar 2023

ZBIRAMO PRIJAVE ZA
NOVE NAROČNIKE
VERSKEGA TIKA

ZBIRAMO PRIJAVE ZA
NOVE NAROČNIKE

VERSKEGA TIKA

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik


