
 

NEDELJA, 12. februar 

6. NEDELJA MED LETOM 

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

in dobrotnike 

Ob 10. uri sv. maša za + Antona Bezjaka  

PONEDELJEK, 13. februar 

Jordan Saški, dominikanec 
Ob 18. uri sv. maša za + Ivanko Ahčin 

TOREK, 14. februar 

Valentin, mučenec 

Ob 18. uri sv. maša za + Riharda Rojka 

(obl.) 

SREDA, 15. februar 

Klavdij, redovnik 

Ob 18. uri sv. maša v dober namen za 

Katarino 

ČETRTEK, 16. februar 

Julijana, mučenka 
Ob 8. uri sv. maša za zdravje Fani Pečar 

PETEK, 17. februar 

Sedmeri sveti ustanovitelji 
Ob 8. uri sv. maša za + Marjeto Vrbnjak 

SOBOTA, 18. februar 

Beato Angelico, dominikanec 

Ob 8. uri sv. maša za blagoslovljen 

porod 

NEDELJA, 19. februar 

7. NEDELJA MED LETOM 

Ob 8. uri sv. maša za + Toneta Kapuna 

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

dobrotnike 
 

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 12. FEBRUARJA do 19. FEBRUARJA 2023 



 

  DNEVI MOLITVE NAJ BODO TUDI DNEVI POKORE. ANTON MARTIN SLOMŠEK 

DOGODKI OD 12. FEBRUARJA DO 19. FEBRUARJA 2023              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAROVI ZA KRITJE STROŠKOV ŽUPNIJE 

V preteklem letu 2022 smo klopi v naši župnijski cerkvi pokrili 

z grelnimi blazinami. To je bila skupna odločitev gospodarske 

komisije. Izbrali smo blazine WARMSET, ki so trenutno najbolj 

ugodna rešitev »ogrevanja«. Za kritje stroškov (dolg je 7.500 

EUR) 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  

SV. VALENTIN, MUČENEC, 14. FEBRUAR 

Pod vplivom angleških in francoskih navad se je god sv. Valentina 

mednarodno uveljavil kot dan zaročencev, ko si ti med seboj na 

poseben način izkažejo pozornost z obdarovanjem. Valentinovo je ob 

koncu trde zime, zato se mu priporočajo tudi mladostniki in čebelarji. 

Pri večerni sv. maši bomo molili za vse mlade naše župnije. Vabljeni. 

 

SV. MAŠE V TEM TEDNU 
Od 13. februarja do 18. februarja bodo sv. maše med tednom, zaradi 
trde zime, v veroučni dvorani. V nedeljo pa bo sv. maša v cerkvi. 
 

VEROUČNE URE 
Zaradi bolezni Fani Pečar, ker se zdravi 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). 
SPOŠTOVANI STARŠI 
Poskrbite za versko vzgojo svojih otrok in jih pošiljajte k verouku. Verska vzgoja je najboljša 
dediščina, ki jo lahko verni starši podarite svojim otrokom. 
FANI PEČAR 
Našo katehistinjo Fani Pečar priporočam v molitev, da bo z božjo pomočjo ozdravela in se čim prej 
vrnila med nas. Molimo k blaženemu Antonu Martinu Slomšku za Fanino zdravje. 

ŽUPNIJSKA KARITAS ZBIRA SREDSTVA 

ZA POMOČ OB POTRESU V TURČIJI IN SIRIJI 

Župnijska KARITAS zbira pripomočke, ki jih prizadeti v Turčiji in 
Siriji najbolj potrebujejo: nerabljena topla zimska oblačila za 
odrasle in otroke, spodnje perilo, obutev, odeje, spalne vreče, 
baterije, hrano za dojenčke, plenice in sanitarne potrebščine. 
Župnijska KARITAS bo v tem tednu odprta v sredo, 15. februarja 
od 16. ure do 17. ure.  
 
 

 

 

ZAKRAMENTI ZA NEKRŠČENE 

Na Veliko soboto, pred Veliko nočjo, Cerkev slovesno krščuje nekrščene. Če gre za odrasle 

nekrščene, lahko hkrati s krstom prejmejo tudi zakrament sv. birme. V naši župniji zbiramo prijave 

za sv. krst na Veliko soboto. Vabimo vse odrasle, ki še nimajo zakramentov uvajanja (sv. krst, sv. 

obhajilo, sv. pokoro, sv. birmo), da se čim prej prijavijo. 


