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Spoštovani !  

Mesec marec je letos v znamenju postnega časa. Najbolj zgovorno znamenje 

postnega časa, podoba Kristusa na križu, nas vabi k spreobrnjenju. Naredimo 

vsaj en dober sklep, ki nas bo duhovno prenovil. 

V tem mesecu bomo obhajali dva pomembna praznika: slovesni praznik sv. 

Jožefa, ženina blažene Device Marije, ki bo 19. marca in Gospodovo oznanjenje 

Mariji, ki bo 25. marca. Oba praznika bomo slovesno obhajali. 

Naša župnija se poteguje za državna sredstva za sanacijo našega zvonika. Do 

13. marca 2023 se bo naša župnija prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo 

za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala. 

Upamo, da bomo iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših 

kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 prejeli potrebna državna sredstva za 

obnovo našega zvonika. 

Vsa načrtovanja in duhovna praznovanja v tem mesecu marcu vključimo v našo 

osebno molitev. Vse priporočimo našemu farnemu zavetniku sv. Jožefu. 

Vaš župnik 
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SVETA SPOVED 

V postnem času je v župnijski cerkvi sv. Jožefa 

vsak dan, pol ure pred sv. mašo, priložnost za 

sveto spoved. Nekatere župnije v mestu (npr. v 

stolni župniji in pri frančiškanih) bodo v drugi 

polovici meseca marca ponudile spovedni dan. 

Spoved naj bo prednostna naloga vsakega 

vernika za letošnji postni čas.  

 

 

 

 

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 

Vsak petek in vsako nedeljo je 20 minut 

pred sv. mašo molitev križevega pota. 

Vabljeni k skupni molitvi in premišljevanju 

Kristusovega trpljenja. 

Molitev križevega pota podeli verniku tudi 

(delni) odpustek, ki ga lahko vernik nameni 

dušam v vicah. Vabljeni k skupni molitvi. 

 

 

 

 

 

 

 GOSPODOVO OZNANJENJE, 25. marec 

V ljudski pobožnosti se je ta praznik hitro uveljavil z 

vsakdanjo trikratno molitvijo Angel Gospodov. Vsak 

katoliški kristjan ob zvonjenju trikrat na dan za trenutek 

odloži svoje delo in zmoli tri zdravamarije s pristavkom, ki 

kratko označuje vsebino skrivnosti, ko se je druga božja 

oseba naselila v Marijinem deviškem telesu. 

Praznik bomo slovesno obhajali. 

 

 

 

 

POGLOBIMO POSTNI ČAS 
Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik  
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TEDEN DRUŽINE, 19. MAREC – 25. MAREC 

Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo Teden družine. Vsak dan v tem tednu bomo 

pred večerno sv. mašo molil desetko rožnega venca za vse naše družine, da bodo v postnem 

času deležne božjega blagoslova. 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN POEZIJE, 21. MAREC 

UNESCO je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije z namenom promoviranja 

branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po vsem svetu. Svetovni dan poezije je tudi prvi 

dan pomladi. Pri večerni sv. maši se bomo spomnili vseh naših pesnikov.  

 

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

je 10. februarja letos objavilo razpis za izbor kulturnih projektov na 

področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz 

programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih 

spomenikov v letih 2023 in 2024. Naša župnija sv. Jožefa se je natančno 

seznanila z besedilom javnega razpisa in se bo v mesecu marcu 

potegovala za pridobitev državnih sredstev. Če bo prijava na razpis 

uspešna, bomo lahko začeli z obnovo zvonika, ki je že vrsto let v slabem 

stanju. Gospodarska komisija se je glede obnove zvonika večkrat sestala 

in pregledala projektno dokumentacijo, ki jo je pripravila oz. zbrala ga. 

Dominika Žagar – Čerček. Komisija je sprejela sklep, da se župnija uvrsti 

med kandidate za sanacijska sredstva. 

Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je cerkev sv. Jožefa s svojim 

zvonikom simbol, po katerem je naš kraj najbolj prepoznan. Poleg tega 

znamenita Jožefova cerkev uživa tudi izjemen regionalni in nacionalni 

pomen. Znana je Emina romarska pot, ki povezuje kraje, ki so povezani z 

življenjem sv. Eme. Iz Pliberka (Bleiburg) teče Emina romarska pot ob 

Dravi in mimo naše župnije prispe v Maribor. Prav tako se po desni strani 

reke Drave, mimo naše župnije, vije Dravska – kolesarska pot (Drava 

Bike). Obnova zvonika je projekt, ki vključuje tako župnijo sv. Jožefa, 

Mestno četrt Studenci, občino Maribor, kot našo državo Slovenijo. 

 
 

OGREVANJE CERKVE SV. JOŽEFA 

V letu 2022 smo klopi v cerkvi sv. Jožefa opremili z grelnimi blazinami. V začetku meseca marca 

se je opravil še servis peči, ki v cerkev dovaja topel zrak. Z ogrevanjem zagotavljamo prijetno 

počutje vernikov in drugih, ki nas obiščejo. 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. HVALA ZA VSAK VAŠ DAR.  


