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2. postna nedelja – PAPEŠKA NEDELJA

Papeška nedelja
Vesoljna Cerkev se danes z veseljem in hvaležnostjo
spominja izvolitve kard. Jorgeja Maria Bergoglia na
sedež apostola Petra. Slovenski škofje, duhovniki,
redovnice in redovniki ter verniki ob tej priložnosti
svetemu očetu želijo obilo Božjega blagoslova pri odgovornem poslanstvu. Ob
tej priložnosti bomo pri vseh mašah zapeli zahvalno pesem.

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.

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta smo se odločili, da naredimo ob
redni poti postnega časa še kakšen korak.
Da bi naša pot bila varna, je vedno dobro, da se ozremo v zglede vere pred
nami in z njihovim pričevanjem opogumimo svoj korak v hoji za Gospodom.
Ob tem pa smo si lahko drug drugemu v oporo in pomoč, kar je vedno
dobrodošlo.
Povabljeni, da ob redni poti, sprejmete tudi te tri pobude in se jim po svojih
močeh pridružite.

POSTNI ČETRTKI
V naslednjih četrtkih se bomo srečali z zgledi vere, ki jih je v svojih filmih
čudovito upodobil režiser David Sipoš, ki sedaj pripravlja film o bl. A. M.
Slomšku. Ogled filma bo v Slomškovi dvorani.
V teh večerih se želimo navzeti naše soodgovornosti za pot vere nas in tudi
našega časa. Ker je starejšim večerna ura pozna, bomo zato imeli možnost
ogleda filma tudi v dopoldanskem času. Lepo povabljeni, še bolj pa
povabljeni, da povabite tudi druge.
- ČETRTEK, 17. marec: GOREČI ŠKOF – film o nadškofu Antonu Volku
o 8.00 – sv. maša, po maši molitev križevega pot za mir v Ukrajini,
ok. 9.00 pa ogled filma

-

o 19.30 – ogled filma
ČETRTEK, 24. marec: SRCE SE NE BOJI – film o bl. Alojziju Grozdetu
o 8.00 – sv. maša, po maši molitev križevega pot za mir v Ukrajini,
ok. 9.00 pa ogled filma

-

o 19.30 – ogled filma
ČETRTEK, 31. marec: KRALJICA MIRU – film o svetišču na Kureščku in
pričevanja ljudi o spreobrnjenju in novi poti
o 8.00 – sv. maša, po maši molitev križevega pot za mir v Ukrajini,
ok. 9.00 pa ogled filma

-

-

o 19.30 – ogled filma
ČETRTEK, 7. april: MISIJONSKI DAN in VEČER ZA MIR IN UKRAJINO
o 9.00 – molitev križevega pota in priložnost za sv. spoved; 9.30 –
sv. maša in priložnost prejema bolniškega maziljenja; 10.30 –
sinodalno srečanje za starejše
o 19.30 – pogovor in srečanje ob prošnji za mir v Ukrajini – gost
večera bo dr. Aleš Maver.
VELIKI ČETRTEK, 14. april: dopoldan KRIZMENA MAŠA, zvečer
SPOMIN GOSPODOVE VEČERJE

Na dan ogleda filmov bo vaš prostovoljni dar namenjen za nastajanje filma o bl. A. M.
Slomšku in na večer 7. aprila bo dar namenjen za begunce iz Ukrajine.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V POSTU ZA UKRAJINO IN MIR NA
SVETU
Jezus velikokrat naroča in vabi, da z molitvijo in postom izprosimo velike
reči. Zato smo se odločili, da v postnem času poživimo molitev rožnega
venca pred sv. mašo za mir v Ukrajini in razumevanje med ljudmi. Zato vas
lepo vabimo, da se nam pridružite pri molitvi rožnega venca.
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DELAVNIK - ZJUTRAJ OB 7.30 – vsak dan po jutranji maši in pred mašo ob
8.00. Ob četrtkih pa bomo namesto molitve rožnega venca molili križev pot
po sv. maši.
DELAVNIK - ZVEČER OB 18.30 – med tednom bomo rožni venec molili vsak
dan, razen sreda in petek ko molimo križev pot.
NEDELJE OB 8.00 – takoj po maši ob 7.00 ga bomo molili do naslednje
maše.
Če kdo želi voditi kakšen dan molitev rožnega venca, je povabljen, da se
obrne na Jurija Brodschneiderja in se z njim zmeni kdaj v tednu.
DEKANIJSKI KRIŽEV POT IN DEKANIJSKI SPOVEDNI DAN
Upam, da se še spomnimo predkoronskega časa ko smo skupaj hodili
misijonsko pot naše dekanije. V tem duhu si želimo pomagati in narediti kaj
za dobro pripravo na praznike. Zato smo se odločili za dva dogodka, ki
bosta pomagala v tej pripravi.
- KRIŽEV POT NA PEKRSKO GORCO – nedelja, 27. marec ob 15.00 –
Lepo povabljeni, da se nam pridružite na križevem potu naše dekanije.
Zbrali se bomo pod gorco, potem pa nadaljujemo pot na Gorco.
- SPOVEDOVANJE – nedelja, 3. april ob 15.00 – večinoma imamo med
mašami po naših župnijah malo priložnosti za sv. spoved, saj nas je žal
duhovnikov premalo. Pa tudi dostikrat težko gremo k sv. spovedi k
domačemu duhovniku. Zato smo se odločili za to spovedno nedeljo, ko
boste imeli več priložnosti in bo hkrati spovedovalo več duhovnikov.
Najprej bo kratko SPOKORNO BOGOSLUŽJE, potem bo sledila molitev
KRIŽEVEGA POTA in med molitvijo ter tudi potem bo priložnost za sv.
spoved.
Kraje tega spokornega bogoslužja javimo naknadno.
27. marca in 3. aprila križevega pota na Kalvarijo NE BO. Prav je, da se
pridružimo skupni dekanijski molitvi.

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
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 14. 3. – sv. Matilda, kraljica
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – v zahvalo za 75 let življenja

TOREK, 15. 3. – Sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
7.00 – Mariji v zahvalo za pridobljen vrt
8.00 – za + s. Julito in s. Fabiano
19.00 – za + iz družine Urbanek

SREDA, 16. 3. – sv. Herbert, škof
B. sl. Danijel Halas, mučenec
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Davorina Meško, pogrebna

četrtek, 17. 3. – Sv. Patrik, misijonar
7.00 – po namenu
8.00 – za + starše Franca in Slavico Knuplež
19.00 – za mir v Ukrajini

petek, 18. 3. – Sv. Ciril Jeruzalemski, škof +
7.00 – za + Angelo Šimenko
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Frančiško Kukove, Otilijo Škrjanec in Jakoba Peršak

SOBOTA, 19. 3. – SVETI JOŽEF
7.00 – po namenu
8.30 – za + Jožefa Švaba
10.00 – za + Maksa Pukšiča
19.00 – za + starše Štraus in Antona Zormana

NEDELJA, 20. 3. – 3. POSTNA NEDELJA
Sv. Martin iz Brage, škof
7.00 – za + vero, upanje in ljubezen
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za + starše Gamse
11.00 – za + Aleksandra Mavra in Marijo ter Jožeta Budler
19.00 – za + Jožico in Milorada Kostnič

Reši nas Odrešenik sveta,
ki si nas s svojim križev in
vstajenjem odrešil.
Vzklik, ki ga v postnem času molimo po
spremenjenju.
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NEDELJA
Križev pot na Kalvarijo – 15.00

TOREK
Srečanje župnijskih sinodalnih
animatorjev – 20.00

SREDA
Molitev za nove duhovne
poklice ter zvestobo
poklicanih – 8.30 – 11.00
Križev pot v stolnici – 18.30

ČETRTEK
Postno četrtkovo srečanje –
8.00
Film Goreči škof – 19.30

PETEK
Križev pot v stolnici – 18.30

SOBOTA
Začetek tedna družine
Prazničen razpored sv. maš –
7.00, 8.30, 10.00 in 19.00
Žegnanje pri sv. Jožefu na
Studencih – 10.00

NEDELJA
Križev pot na Kalvarijo – 15.00

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.

