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Spoštovani !  

V mesecu februarju molimo, da bi naša župnija vse bolj postajala skupnost vere, 

bratstva in sprejemanja najbolj ubogih. Hkrati pa je ta mesec namenjen osebni 

pripravi na postni čas, ki je čas pokore in spreobrnjenja. 

V naši župniji največ pozornosti namenjamo osebni duhovni rasti in lastni prenovi 

naših župljanov. Skrbimo pa tudi za lepoto in nenehno obnovo božje hiše, naše 

župnijske cerkve in ostalih župnijskih prostorov. Doslej smo poskrbeli za grelne 

blazine na klopeh v župnijski cerkvi. V pripravi je tudi nova župnijska kuhinja, ki bo 

kot »gostoljubna dvorana« namenjena za naša skupna srečanja, pogovore in 

druženja ob domačih dobrotah. Veliko skrb pa posvečamo tudi obnovi našega 

zvonika. Posebna skupina župljanov zbira vso potrebno dokumentacijo, da se 

bomo kot župnija lahko potegovali za državna sredstva, ki jih država vsako leto 

nameni za obnovo sakralnih objektov. 

Da bodo vsi naši načrti blagoslovljeni, se v prošnjah in molitvah obračajmo na 

našega farnega zavetnika sv. Jožefa in zaupajmo v njegovo pomoč. 

Vaš župnik 



  

 OD 5. FEBRUARJA DO 12. FEBRUARJA 2023 

LURŠKA MATI BOŽJA, 
31. SVETOVNI DAN BOLNIKOV, 11. februar 
 

 
 

Papež Frančišek je za 31. svetovni dan bolnikov napisal 
pastirsko pismo z naslovom »Poskrbi zanj« (Lk 10,35). V 
pismu papež piše: »Bolezen je del naše človeške izkušnje. 
Vendar pa lahko postane nečloveška, če jo živimo v 
osamljenosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in 
sočutje.« Priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročimo 
vsakega bolnika, še posebej bolnike iz naše župnije. 
 

PREŠERNOV DAN,  
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, 8. februar 
 
Pri večerni sv. maši ob 18. uri bomo molili za našo 
domovino in njene voditelje. Vabljeni. 
 

DAROVI ZA KRITJE STROŠKOV OGREVANJA 
 

Klopi v naši župnijski cerkvi smo pokrili z grelnimi blazinami WARMSET. Izbrali smo za našo 
župnijo najbolj ugodno rešitev »ogrevanja«. Delo je zaključeno. Celoten strošek investicije je 
znašal 14.956,29 Eur. Doslej smo zbrali 7.456,29 Eur. Župnija ima še dolg 7.500,00 Eur.  
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 

 

V SOBOTO, NA GOD LURŠKE MATERE BOŽJE, BO MED 
JUTRANJO SV. MAŠO OB 8. URI PRILOŽNOST ZA SV. 
MAZILJENJE. K BOLNIŠKEMU MAZILJENJU NAJ 
PRISTOPIJO OSTARELI IN BOLNI. 
 

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).  
Zimske počitnice so minile, zato 
otroke ponovno vabimo, da 
pridejo k rednemu verouku. 
 

Za ozdravtev Fani Pečar 
priporočam molitev na čast 
blaženega Antona Martina 
Slomška: 
 

Nebeški Oče! 
Blaženi škof Anton Martin 
Slomšek je luč na poti našega 
krščanskega življenja. Naj nas 
spremlja njegov zgled in podpira 
njegova priprošnja, da bomo v 
edinosti s teboj in med seboj 
napredovali v veri, upanju in 
ljubezni in bodo uslišane 
naše prošnje za njegovo 
kanonizacijo. To prosimo, po 
Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
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SPOVED V POSTNEM ČASU 
Tako v naši župnijski cerkvi kot po nekaterih cerkvah v Mariboru bodo imeli verniki možnost 
za sveto spoved. Postni čas vabi katoličane, da radi premišljujejo Božjo besedo in pristopijo k 
zakramentu svete spovedi. V župnijski cerkvi sv. Jožefa bo priložnost za sv. spoved vsak dan 
pol ure pred sv. mašo. 
POSTNE NEDELJE (od 1. postne nedelje do Cvetne nedelje) bodo priložnost, da razmišljamo o 
lepoti in vrednosti zakramenta sv. spovedi.  
 
 

 

KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU 
V postnem času, ki ga začenjamo s pepelnično sredo, kristjani premišljujemo o pomenu 
Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska pobožnost 
križevega pota. Križev pot bomo v naši župniji molili: 
 

Vsak postni petek 20 minut pred jutranjo sveto mašo in vsako postno nedeljo 20 munut pred 
sv. mašo ob 8. uri in 20 minut pred sv. mašo ob 10 uri. Vabljeni.   

PEPELNICA 
 

V Katoliški cerkvi na pepelnično sredo, letos bo to 22. februarja 2023, začenjamo postni čas, 
ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko 
nastopi sveto velikonočno tridnevje. Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja 
obred pepeljenja.  
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki 
petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni 
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju 
večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev 
uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega 
spreobrnjenja in ne sama sebi namen. 

 

PRIHAJAJOČI DOGODKI 
 

Župnija Sv. Peter pri Mariboru (Malečnik) vabi v nedeljo, 12. februarja 2023, ob 18. uri na  
koncert seksteta Opus 6 (v Glaserjev salon – v župnijsko dvorano). 
 

 

Sekstet vokalnih solistov OPUS 6 je plod 
prizadevanja peščice pevskih entuziastov 
s Ptuja in Maribora, z namenom 
prispevati k sicer bogati, vendar rahlo 
uniformni vokalni sceni na Slovenskem. 
VABLJENI. 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik 


