SLOMŠKOVA
STOLNICA
Leto C/II – XXXVII – 20. marec 2022
3. postna nedelja – Sv. Martin iz Brage

TEDEN DRUŽINE
Med 19. in 25. marcem tradicionalno
obhajamo Teden družine. Lani smo z
19. marcem, na praznik sv. Jožefa,
vstopili v Leto družine, ki se bo
zaključilo letos junija z 10. svetovnim
srečanjem družin (SSD) v Rimu.
Teden družine je zato letos pod istim
geslom kot 10. SSD Družinska
ljubezen: poklicanost in pot k
svetosti. V tem kontekstu bomo
uporabljali tudi logo, simbole in himno 10. SSD.
Od 19. do 25. marca 2022 bomo lahko vsak dan od 20.00 do 20.20 ure preko
spleta prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij in večjim družinskim
organizacijam, ki delujejo v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter družinam, ki živijo v
tujini. Vse družine so povabljene, da se pridružijo preko spleta (na zoom-u) in
prisluhnejo njihovim pričevanjem, kako dajejo prostor Bogu v svojem
vsakdanjem življenju. Skupaj se povežimo v petju in molitvi rožnega venca.
Vsak dan bo škof posamezne škofije molil naprej desetko rožnega venca,
družine pa bodo v to molitev vključile konkretne prošnje. Na koncu bo škof
družinam podelil svoj blagoslov.
Prenos bo mogoče spremljati preko Zoom-a, YouTube kanala in Facebook
strani. Povezave bodo objavljene tudi na spletnih straneh posameznih škofij in
na portalu Pridi in poglej.

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.

POSTNI ČETRTEK
Ta četrtek povabljeni k ogledu filma o res mladem in
pričevalnem vzgledu, ki nam ga daje bl. Alojzij Grozde.
- 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
MOLITEV ROŽNEGA VENCA V POSTU ZA UKRAJINO IN MIR NA SVETU
Povabljeni, da si vzamete čas in se nam pridružite pri molitvi rožnega venca
za Ukrajino in mir v svetu. Molimo ga vsak delavnik ob 7.30 in 18.30. Ob
nedeljah pa ga molimo po jutranji maši okoli 8.00. Lepo povabljeni.
Ker je papež sprejel odločitev, da bo Ukrajino in Rusijo posvetil Marijinemu
brezmadežnemu Srcu, naj nam bo to priložnost za duhovno pripravo na to
dejanje.

Praznik Gospodovega oznanjenja
V petek obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja. Ta praznik nosi v sebi
dvojno dimenzijo – je praznovanje Gospodovega učlovečenja, ko je Oče
sklenil, da pošlje svojega Sina, da bi svet odrešil in prepričal o svoji ljubezni, in
je tudi dan spomina in hvaležnosti za vse matere za dar materinstva –
duhovnega in telesnega.
Letos pa temu papež dodaja še en namen – Rusijo in Ukrajino bo posvetil
Marijinemu brezmadežnemu Srcu, da bi zavladal mir in bi se še v večji meri
uresničilo Marijino naročilo iz Fatime. To bo storil ob 17. uri, med spokornim
bogoslužjem v baziliki svetega Petra. S tem bo ponovno izpolnjena prošnja
Matere Božje, ki jo je sporočila prek fatimske vidkinje, sestre Lucije. Ob istem
času bo to v Fatimi storil tudi papežev poslanec, kardinal Konrad Krajewski.
Temu in molitvi za družine bo tako posvečen tudi razpored sv. maš in molitve
v stolnici.
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- 17.00 – pri tej maši se bomo posebej pridružili
papeževi molitvi v Rimu: tudi mašni namen bo namenjen
prošnji na čast Materi Božji, da v svojo zaščito sprejme vse
svoje otroke, še posebej Ukrajino in Rusijo;
- 17.45 – molitev za mir v Ukrajini in v svetu: z litanijami
in rožnim vencem bomo počastili Marijo;
- 18.15 – molitev križevega pota za družine: pri tej
molitvi se želimo posebej spomniti vseh stisk in
preizkušenj;
- 19.00 – praznična sv. maša: pri njej se bomo k Gospodu
še posebej zatekli v prošnji z očeti in materami v stiski, ki
v svojem materinstvu trpijo, pa tudi tistih, ki se soočajo s težavami pri
spočetju ali pa ne morejo zanositi.

Dekanijski križev pot na
Pekrsko gorco
Naslednjo nedeljo ob 15.00 vas lepo
vabim o na dekanijsko srečanje, kjer
bomo molili križev pot za duhoven poklice
in zvestobo poklicanih.
Zbrali se bomo pod gorco na Studenški strani in potem skupaj premišljevali
skrivnost Gospodovega trpljenja.
Vzemite si čas in pridite, da ga skupaj molimo. Če bi se zgodilo, da bo deževalo
pa bo križev pot v cerkvi sv. Janeza Boska.

Druga skupina katehumenata
V sredo pričnemo z drugo skupino katehumenata. Veseli smo vseh
katehumenov, ki bodo na veliko soboto prejeli zakramente sv. krsta. Ob tem
pa se veselimo kar nekaj tistih, ki želijo prejeti zakramente. Lepo povabite
koga, ki bi želel prejeti zakramente, da se nam pridruži v sredo ob 19.00 v
pisarni.

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
Razdalja 1,5 metra.
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 21. 3. – sv. Serapion, mučenec
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za Božje varstvo

TOREK, 22. 3. – sv. Lea, spokornica
7.00 – na čast Materi Božji za zdravje v družini
8.00 – za + Brigito Nekrep ter vse iz družin Nekrep in Fras
19.00 – za + Julijano in Vilibalda Kaube

SREDA, 23. 3. – sv. Rebeka, redovnica
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za Božje varstvo Katarine

četrtek, 24. 3. – sv. Katarina Švedska, redovnica
7.00 – za + Mateja Brodschneiderja
8.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
19.00 – za + Terezijo Namestnik

petek, 25. 3. – GOSPODOVO OZNANJENJE

MATERINSKI DAN – dan posvetitve Rusije in
Ukrajine
7.00 – Gospod, ti veš …
8.30 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
10.00 – za + Angelo Lončarič, pogrebna
17.00 – Na čast Materi Božji za varstvo Cerkve in sveta, še
posebej Ukrajine in Rusije
19.00 – v zahvalo za vse redovnike in redovnice našega mesta
za vse pokojne mame in očete ter mame in očete, ki trepetajo za
življenje svojih otrok

NEDELJA
Križev pot na Kalvarijo – 15.00

SREDA
Križev pot v stolnici z birmanci
za družine – 18.30
Začetek katehumenata z
drugo skupino – 19.00

ČETRTEK
Postno četrtkovo srečanje –
8.00
Film Srce se ne boji – 19.30

PETEK
Sklep tedna družine
MATERINSKI DAN
Posvetitev Ukrajine in Rusije
Marijinemu brezmadežnemu
Srcu – 17.00 in 17.45
Križev pot v stolnici – 18.30
Sv. maša in molitvena ura za
mame in očete v luči vojne –
19.00

NEDELJA
Dekanijski križev pot na
Pekrsko gorco – 15.00
Križev pot na Kalvarijo – NI

SOBOTA, 26. 3. – sv. Evgenija, mučenka
7.00 – za srečno zadnjo uro
8.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
19.00 – za + iz družine Kocbek

NEDELJA, 27. 3. – 4. POSTNA NEDELJA
Sv. Peregrin, redovnik
7.00 – v zahvalo za ozdravitev
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo
11.00 – za + Slavka Pitamic, obl.
19.00 – za + Marjeto Klis, pogrebna

Marija, brez madeža spočeta, prosi
za nas, ki se k tebi zatekamo!
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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.

