
 

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 

 

PONEDELJEK, 30. januar 

Martina, mučenka 
Ob 18. uri sv. maša za zdravje 

TOREK, 31. januar 

Janez Bosko, duhovnik 
Ob 18. uri sv. maša za + Verico Hebar  

SREDA, 1. februar 

Brigita Irska, opatinja 

MED NAMI BO GOSPOD NADŠKOF 

Ob 18. uri sv. maša:  

za + Marlon Senekovič, božji blagoslov in 

varstvo; 

za + Tatjano in Milana Kumperščaka 

za + Jožefa in Ano Renčelj (obl.)  

ČETRTEK, 2. februar 

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

Ob 18. uri sv. maša za + Franca Mori (obl.) 

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM 

PETEK, 3. februar 

Blaž, škof in mučenec 

Ob 8. uri sv. maša za zdravje Fani Pečar 

PRVI PETEK 

SOBOTA, 4. februar 

Gilbert, redovnik 

Ob 8. uri sv. maša v zahvalo za 45 let 

poroke 

PRVA SOBOTA 

NEDELJA, 5. februar 

5. NEDELJA MED LETOM 

Ob 8. uri sv. maša za + Marijo Bagar 

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

in dobrotnike 

Umrla je TEREZIJA KLEMEN, roj. JURIČINEC iz Zrinjskega ulica 30, naša župnija. 

Pogreb pokojne bo v torek, 31. januarja ob 13. uri na Pobrežju. Pogrebna sv. 

maša bo ob 14. uri v župnijski cerkvi. 

SVETE MAŠE 
OD 29. JANUARJA DO 5. FEBRUARJA 2023 



 

  MOLITEV NAM NEBESA ODPIRA. ANTON MARTIN SLOMŠEK 

DOGODKI OD 29. JANUARJA DO 5. FEBRUARJA 2023              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAROVI ZA KRITJE STROŠKOV OGREVANJA 
 

V preteklem letu 2022 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«. Delo je zaključeno. Hvala za vse darove, 

ki ste jih že namenili v ta namen. Bog vam povrni. Za kritje 

stroškov še naprej zbiramo prostovoljne darove. Namenski 

dar za ogrevanje lahko izročite osebno ali po spletu: ŽUPNIJA 

MARIBOR – SV. JOŽEF, TRR: SI56 0451 5000 3318 878 

PRVA SREDA, 1. februar  

Med nami bo gospod nadškof Alojzij Cvikl DJ. 
Daroval bo večerno sv. mašo ob 18. uri in 
našo župnijo priporočil našemu farnemu 
zavetniku sv. Jožefu. Ob tej priložnosti bomo 
molili za naše družine, starše, otroke in vse 
naše bolnike.  

 

 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. februar 

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo 

Jezusovo darovanje v templju. Prvotno ime 

praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po 

Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je 

rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v 

tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. Temu 

predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova 

mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato 

je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je 

podvrgla. Zapis o tem dogodku se v Svetem 

pismu nahaja v Lukovem evangeliju. 

Na praznik JEZUSOVEGA DAROVANJA bo slovesna 

sv. maša zvečer ob 18. uri. Pol ure pred večerno sv. 

mašo bomo izpostavili SRT in molili rožni venec za 

našo župnijo. Vabljeni.  

VEROUČNE URE 

Zaradi bolezni Fani Pečar, ki je na zdravljenju v mariborski bolnišnici, bodo začasno njene 
veroučne ure prevzeli drugi kateheti – 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 z božjo 
pomočjo čim prej okreva in se zdrava vrne med nas.  

GOD SV. BLAŽA, 3. februar 

Na god škofa in mučenca sv. Blaža Cerkev 

deli vernikom »Blažev blagoslov«. Blagoslov 

je sveto znamenje in označuje predvsem 

duhovne učinke, ki jih verniki prejmejo po 

priprošnji Cerkve. Pri podeljevanju Blaževega 

blagoslova Cerkev navadno uporablja 

blagoslovljeno vodo, ki nas spominja na krst 

ter dve sveči, ki jih duhovnik uporablja pri 

blagoslovu in simbolizirajo luč in zmago 

svetlobe nad temo, dobrega nad hudim. 

Na god sv. Blaža bo sv. maša zjutraj ob 8. uri. 

Pol ure pred sv. mašo bomo molili rožni 

venec za našo župnijo pred izpostavljenim 

SRT. Med sv. mašo pa bodo verniki prejeli 

»Blažev blagoslov«. Vabljeni. 

 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik 

PRVA SOBOTA, 4. februar 

Pol ure pred sv. mašo bomo 

molili rožni venec za našo 

župnijo pred izpostavljenim SRT. 

Po sv. maši pa litanije Matere 

božje in posvetilno molitev. 

 


