SLOMŠKOVA
STOLNICA
Leto C/II – XXXVII – 6. marec 2022
1. postna nedelja – sv. Fridolin

POST 2022 – Čas milosti in
rešitve
Nadaljujemo s potjo posta. Povabljeni, da si v tem
času najdete čas:
- Za osebno molitev,
- Za tedenski obisk sv. maše,
- Za uro češčenja Najsvetejšega vsak teden
- Za molitev križevega pota: sreda in petek ob 18.30 v
stolnici, nedelja ob 15.00 na Kalvarijo.
- Mnoge druge akcije društev in ustanov.
-

Predstavitev birmancev
Danes se nam pri maši ob 10.00 predstavljajo naši birmanci. Povabljeni, da jih
spremljamo z molitvijo in jim stojimo ob strani. Pa seveda njihovim staršem in
botrom, da bi jim pomagali k pravi poti vere, ne samo opravljanju enega
izmed zakramentov.
-

Dar za Ukrajino
Še kar naprej nas na žalost pretresajo podobe
neumnosti in zlobe, ki ubijajo, rušijo, uničujejo in
teptajo.
Ob vseh teh slikah se čutimo nemočne in nebogljene.
Ampak vidimo, da pomoč in odprto srce zmorejo najti
način kako stopiti do človeka v stiski.

Najprej vam hvala za vašo pomoč v sredo. Upam in verjamem, da je to
spodbudilo odločitev, da z molitvijo, postom in odpovedjo ter darovanjem
trpljenja vseeno lahko nekaj naredimo za ljudi v stiski in jim tako priskočimo
na pomoč. Ne zanemarimo te duhovne vezi in pomoči, ki jo lahko daje tak
način.
Hvala pa vam tudi za materialno dobroto in pomoč. V nedeljo ste za pomoč
Ukrajini darovali 650 evrov. V
sredo smo temu dodali še 360
evrov. Ta pomoč je že bila
posredovana Slovenski karitas,
ki je v teh dneh zelo aktivna in
pomaga z vsemi darovi, ki jim
jih posredujemo.
Tudi danes lahko dodate svoj
dar. Posredovali ga bomo
Marijinim sestram, sosestram
s. Zdenke, s. Lidije in ostalih, ki
v Kijevu pomagajo kolikor le
morejo. Ob tem pa boste našli
druge vzvode kako in na
kakšen način pomagati.
Če ne morete stvari odpeljati v
skladišče Nadškofijske karitas
Maribor kjer je zbirni cente,
potem jih lahko prinesete tudi
v župnišče in jih bomo mi
odpeljali tja ali pa nakazali
denarna sredstva.
Prosimo pa vas, da se držite seznama stvari, ki jih potrebujejo (to je seznam, ki
so ga poslale sestre samostana Marijinih sester iz Kijeva):
•
•
•
•
•
•

zdravila proti bolečinam
antibiotike
povoje
gaze
zdravila za zmanjševanje krvavitev
pripomočke za zaustavljanje krvavitev (esmarch)
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V skladišče Nadškofijske karitas Maribor, Ljubljanska cesta 23, pa lahko
prinesete sledeče stvari (ponedeljek, sreda in petek med 9.00 in 12.00):
•
•
•
•
•
•

suho ali trajno in dobro zapakirano osnovno hrano, ki ne potrebuje hlajenja
(konzerve, narezek, otroška hrana, testenine, mleko ipd.),
higienski pripomočki (pralni prašek, milo in šampon za osebno nego, pasta in
ščetke, ženski vložki),
higienski robčki in plenice,
voda v plastenkah,
oblačila za otroke, bombažno posteljnino, novo spodnje perilo in nogavice,
spalne vreče.

Tudi drugje imate možnosti. Verjamem, da boste našli način in pomagali po
svojih močeh.
Hvala.

Seja ŽPS
Potem ko smo končno malo stopili iz korona časa (vsaj omejitev) in se
nadaljuje sinodalna pot Cerkve, se bomo v četrtek pri maši in po njej srečali z
člani ŽPS. Ob tej priložnosti bomo imeli sinodalni pogovor in kaj več dorekli za
ta postni čas.
Lepo povabljeni.

Verouk
Za nami so počitnice in vse ostalo in nadaljujemo z rednim veroukom.
V skupinah se bomo lahko srečevali brez mask.
Prosim vas, da otroci redno prihajajo k svojim skupinam, da bomo skupaj
nadaljevali veroučno pot.

Korona pravila
Mnogi sprašujete in si pravila, ki so se sprostila razlagate malo po svoje.
Kar se tiče pravil obnašanja v stolnici, še vedno ostajajo ta pravila:
-

Obvezno razkuževanje rok pri vstopu kot pri izstopu iz cerkve
Obvezno nošenje maske v stolnici
Skrbeti moramo za predpisano razdaljo med verniki oz. gospodinjstvi – 1,5
metra

Veseli pa smo, da bomo lahko pri verouku brez mask. Vsekakor pa lahko
otroci nosijo maske, če se bodo tako bolj varno počutili.
Ob tem pa ne pozabimo na molitev, da bi se ta epidemija čim prej končala in
bi lahko čim prej zaživeli tako kot smo bili navajeni.
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 7. 3. – sv. Perpetua in Felicita,
mučenki
7.00 – vaz hvalo in za zdravje
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Pavlo Vučak, pogrebna

TOREK, 8. 3. – Sv. Janez od Boga, redovnik
7.00 – po namenu
8.00 – za zdravje in Božje varstvo
19.00 – za + Zvonka Bošak

SREDA, 9. 3. – sv. Frančiška Rimska, redovnica
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Cirila in Marinko Miklič

četrtek, 10. 3. – 40 mučencev iz Armenije
7.00 – za + Marijo Langeršek, pogrebna
8.00 – za + Marjana in Franca Milošič ter sorodnike
19.00 – za ozdravljenje notranjih ran

petek, 11. 3. – Sv. Benedikt, mučenec
7.00 – za ozdravljenje družinskega debla
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – po namenu
Za + Aleša Hauca

SOBOTA, 12. 3. – Sv. Justina, redovnica
7.00 – za Božje varstvo, vodstvo in pomoč
8.00 – za Božje varstvo in vodstvo krščencev
19.00 – za babi in Tinkaro

NEDELJA
Darovanje za stolnico ogrevanje
Začetek duhovne priprave na
prejem zakramenta birme
naših birmancev – 10.00
Križev pot na Kalvarijo – 15.00

PONEDELJEK
Molitev za življenje in
nosečnice v stiski – 18.00

SREDA
Križev pot v stolnici – 18.30

ČETRTEK
Seja ŽPS – po večerni sv. maši

PETEK
Križev pot v stolnici – 18.30

NEDELJA
Darovanje za stolnico ogrevanje
Začetek duhovne priprave na
prejem zakramenta prvega
svetega obhajila in prve svete
spovedi – 10.00
Križev pot na Kalvarijo – 15.00

NEDELJA, 13. 3. – 2. POSTNA NEDELJA
PAPEŠKA NEDELJA
7.00 – za + Jožefa in Štefanijo Habot ter sorodnike
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za + Antona Polajžarja
11.00 – za + Julijano in Vilibalda Kaube
19.00 – za + iz družine Dittinger

»Jezus se je vrnil od Jordana poln
Svetega Duha in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi« (Lk 4,1)
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Izdaja Stolna župnija
Maribor, Slomškov trg 20,
2000 Maribor, tel. 02/25 18
432, GSM: 041/382 684,
spletna stran:
www.stolnicamaribor.si
TRR: SI56 0451 5000 0942 184
Župnijska pisarna je odprta:
Ponedeljek in petek – 8.30
do 12.00, torek in četrtek –
8.30 – 11.00, Sreda – 8.30 do
11.00 in 15.00 do 17.00.

