
 

NEDELJA, 12. marec 

3. POSTNA NEDELJA 

Ob 7.40 uri KRIŽEV POT 

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

dobrotnike 

Ob 9.40 uri KRIŽEV POT 

Ob 10. uri sv. maša za + Jožeta Živčeca in 

starše Zadravec 

PONEDELJEK, 13. marec 

Kristina, mučenka 

Ob 18. uri sv. maša za + brata Milana 

Škafarja 

TOREK, 14. marec  

Matilda, kraljica 
Ob 18. uri sv. maša za + Dejana Pavlineka  

SERDA, 15. marec  

Klemen, redovnik 

Ob 18. uri sv. maša za božjo pomoč in 

varstvo  

ČETRTEK, 16. marec 

Hilarij Oglejski, škof 

Ob 18. uri sv. maša v zahvalo za 80 let 

življenja 

PETEK, 17. marec 

Patrik, škof  

SPOVEDNI VEČER 

Ob 17.40 uri KRIŽEV POT 

Ob 18. uri sv. maša za + Aleksandro Krajnc  

MED NAMI BO SPOVEDNIK GOST 

SOBOTA, 18. marec 

Ciril Jeruzalemski, cerkveni učitelj 

 

Ob 8. uri sv. maša za Fani Pečar 

NEDELJA, 19. marec 

4. POSTNA NEDELJA 

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

ŽEGNANJE 

Ob 7.40 uri KRIŽEV POT 

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

dobrotnike 

Ob 9.40 uri KRIŽEV POT 

Ob 10. uri sv. maša za + Jožefa Ritonja, 

Matildo in Darjo Jerenec 

 

SVETE MAŠE 
OD 12. MARCA DO 19. MARCA 2023 



 

Ne sodi prijatelja po besedah, temveč po dejanjih.     ANTON MARTIN SLOMŠEK 
 

 DOGODKI V TEM TEDNU OD 12. MARCA DO 19. MARCA 2023 

 

TRI DNEVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK 

Vabljeni na DUHOVNO PRIPRAVO pred 

praznikom sv. Jožefa. V četrtek, petek 

in soboto bo med sv. mašo duhovni 

nagovor. Vabljeni na SPOVEDNI VEČER, 

ki bo v petek, 17. marca. Med nami bo 

spovednik gost. Priložnost za sv. spoved  

bo od 17.30 ure do 19. ure. 

 

 

 

PRAZNOVANJE SV. JOŽEFA 

V nedeljo, 19. marca, naša župnija praznuje god 

zavetnika župnije sv. Jožefa, Jezusovega rednika. 

Slovesna sv. maša bo ob 8. in ob 10. uri. Pri sv. 

maši ob 8. uri poje mladinski zbor Studenček, pri 

pozni sv. maši ob 10. uri pa združeni pevski zbori 

iz župnij Maribor – Sv. Jožef, Maribor – Sveto 

Rešnje Telo in Maribor – Sv. Marija. 

ŽEGNANJE IN ROMARSKO                          

SV. MAŠO OB 10. URI BO VODIL    

NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL DJ. 

Dvajset minut pred vsako sv. mašo bomo molili 

KRIŽEV POT za blagoslov naše župnije. 

VABLJENI! 

Po sv. maši ob 10. uri vabljeni na družabno srečanje 

in pogostitev pred cerkvijo. Gospodinje vabimo, da v 

župnišče prinesejo domače dobrote s katerimi bomo 

lahko pogostili vse »romarje«, ki bodo prišli na naše 

praznovanje. Veseli bomo tudi kakšne dobre kapljice 

vina. Hvala za domače dobrote. 

Dobrote za pogostitev prinesite v župnišče v 

soboto do 17. ure ali v nedeljo do 10. ure. 

HVALA. 

 

OBVESTILO  

Finančna uprava Republike Slovenije je na podlagi Zakona o davčnem 

postopku (ZDavP – 2) z odločbo, dne 20. 2. 2023, župniji Maribor – Sv. Jožef 

naložila plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Mestne občine Maribor za leto 2023 v višini 779,00 Eur. Podobni znesek smo 

morali plačali že v preteklem letu 2022. V obrazložitvi je navedeno, da mora 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačati »uporabnik zemljišča oz. 

stavbe ali dela stavbe«. To pomeni verniki župnije sv. Jožefa. Da se mora 

plačati nadomestilo za uporabo zemljišča, kjer stoji župnišče, bi še razumeli. 

Zelo nerazumljiva in krivična pa se zdi zahteva, da se mora plačati tudi 

nadomestilo za zemljišče, kjer stoji cerkev sv. Jožefa. Z vsebino odločbe 

seznanjamo vernike, saj je plačilo tega zahtevka še eno dodatno breme za 

redne obiskovalce naše župnije. Župniki dekanije Maribor smo na Finančno 

upravo že naslovili pritožbo, ki pa ne zadrži izvršitve te odločbe. Pritožbo smo 

naslovili tudi na SŠK (Slovensko škofovsko konferenco), saj je to vprašanje, ki 

ga morajo v prihodnosti reševati naši škofje v odnosu z vlado RS.   

Praznovanje sv. birme 

bomo v naši župniji 

obhajali v soboto, 20. 

maja 2023. Slovesno sv. 

mašo in birmo bo vodil 

pomožni škof Anton 

Jamnik iz Ljubljane. 

Starše in botre naših 

birmancev vabimo na 

prvi sestanek, ki bo v 

sredo, 15. marca ob 19. 

uri, po večerni sv. maši 

v veroučni dvorani. 

 

ZA OZNANILA ODGOVARJA 

Stanislav Slatinek, župnik 

OGREVANJE CERKVE SV. JOŽEFA 

Dobrotnik, ki ne želi biti imenovan, je 

za našo cerkev daroval 900 litrov olja in 

tako omogočil, da lahko ob nedeljah in 

čez teden dodatno ogrevamo našo 

cerkev. Za dobro počutje vernikov pa 

služijo tudi grelne blazine na klopeh. 

Hvala dobrotniku za olje in vsem, ki 

darujete za kritje župnijskih stroškov. 

Dar za ogrevanje lahko izročite osebno 

ali po spletu: ŽUPNIJA MARIBOR – SV. 

JOŽEF, TRR: SI56 0451 5000 3318 878.     

HVALA ZA VSAK DAR.  

PRANOVANJE BIRME V NAŠI ŽUPNIJI 

 


