Leto A/II – XXXV
IZREDNA OZNANILA OB EPIDEMIJI IN ZAPRTI CERKVI
MOLITEV V ČASU PANDEMIJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Bl. A. M. Slomške – prosi za nas
B. sl. Cvetana – prosi za nas
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Dragi župljani! Vem, da je za nas vse to težka preizkušnja, še posebej, če
pomislimo, da tudi naša priprava na velikonočni praznik ni takšna kot bi si
želeli. A to dogajanje te dni, tedne (upam, da ne več), je priložnost, da se
naša krščanska drža še bolj jasno pokaže. Zato sprejmite ta oznanila kot
priložnost poti naprej.

NEDELJA, 15. MAREC

3. POSTNA NEDELJA
Sv. Klemen Marija Dvoršak,
redovnik
PAPEŠKA NEDELJA

po namenu za naša duhovnika
za + starše Štraus in Antona Zormana
za + starše Gamse
za + Ernestino Djordjevič
za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice

PONEDELJEK, 16. MAREC

Sv. Hilarij in Tacijan, oglejska
mučenca
B. sl. Danijel Halas, mučenec

po namenu
za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
za + Antona Skerbinjek

TOREK, 17. MAREC
po namenu
za + Francija Muzek
za + Marjeto, Janeza in Majdo Rupreht ter vse
sorodnike

SREDA, 18. MAREC
po namenu
za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
po namenu

ČETRTEK, 19. MAREC
za + Andreja Uršiča ter sorodnike
za + Francija Muzek
za + Antona Krambergerja
za + Jožeta Švaba

PETEK, 20. MAREC
za + Mateja Brodschneiderja
za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
za + starše Ruperta in Stanislavo ter brata Ivana
Kmetič

SOBOTA, 21. FEBRUAR
za srečno zadnjo uro
za Božje varstvo in blagoslov
za zdravje
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Sv. Patrik, mučenec
Molitev večernic – 18.05 FACEBOOK

Sv. Ciril Jeruzalemski, cerkveni
učitelj
Molitev večernic – 18.05 FACEBOOK

SVETI JOŽEF,
Jezusov rednik
Molitev večernic – 18.05 FACEBOOK

Sv. Martin iz Brage, škof +
Molitev križevega pota – 18.05 FACEBOOK

Sv. Serapion, škof
Molitev litanij in marijanska pobožnost –
18.05 FACEBOOK

NEDELJA, 22. MAREC
za + Štefanijo Krajnc
za + Miroslava Žajdelo ter vse iz rodbin Žajdela in
Meško
za + mamo Mileno in očeta Toneta
za + Vero Feguš
za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice

Ker v tem času ni sv. maš in drugih
stvari, mnogi sprašujete glede
mašnih namenov.
Vsi mašni nameni so opravljeni tisti
dan.
Z nami se lahko duhovno povežete
zjutraj bo 7.00, ko z g. Janezom
mašujeva v stolnici.

Pisarna je v tem času ZAPRTA. Tudi,
če vidite luč v njej, vam moram reči,
da je zaklenjena, ker je tako prav.
Če bi karkoli želeli, če kdo umre ali
potrebujete kakšno drugo stvar vas
prosim da me pokličete (041 382
684). Tako se bomo po telefonu
dogovorili in videli kako naprej.
Tudi za pogovor ali kaj podobnega
lahko pokličete.
Naj vam ne bo nerodno kaj vprašati
ali preprosto kakšno reči.
Prav je namreč, da ohranimo ta stik,
saj si tudi duhovniki želimo
povezanosti s svojimi župljani.

3

4. POSTNA NEDELJA
Sv. Lea, spokornica
PRENOS NEDELJSKE MAŠE IZ NAŠE
STOLNICE NA TV Slovenija 2 in Radio
Ognjišče – 10.00

V teh dneh veliko duhovnikov
prenaša preko spleta ali drugače sv.
maše. Lepa pobuda.
A zdi se mi, da imate teh možnosti
res veliko (več na zadnji strani).
Smo se pa na začetku tega časa z eno
izmed župnijskih skupin dogovorili,
da vsak večer nekdo – mogoče pa vsi,
molijo za svojo družino, za vso
skupino, župnijo in tudi obolele.
Ker se temu pridružujeva z g.
Janezom, sem se odločil, da iz
stolnice ob nedeljskih mašah
prenašamo tudi delček molitve, ki se
sicer dogaja skozi ves dan.
Od ponedeljka do četrtka bomo vsak
večer skupaj preko prenosa na
župnijski facebook strani
(facebook.com/MariborStolnica/)
molili večernice. Ob petkih vsa
vabimo, da skupaj molimo križev pot
v Križevi kapeli (na Slomškovem
grobu). Ob sobotah pa se bomo
izročili Mariji z litanijami. Ste pa
seveda posebej v nedeljo ob 10.00
vabljeni k prenosu maše na TV.

1. Sv. maš v tem času v stolnici NE BO. Vsi krsti in poroke se prestavijo po
dogovoru. Glede pogrebov pa pokličite osebno in se dogovorimo.
2. Dnevni mašni nameni bodo ta dan opravljeni, saj bomo duhovniki ta dan
maševali zasebno – brez ljudstva.
3. Organizirane molitvene ure, križev pot v cerkvi ali na Kalvarijo ODPADEJO.
4. SVETO MAŠO BOSTE LAHKO SPREMLJALI: radio OGNJIŠČE vsak večer ob
19.00, TV Exodus vsak dan ob 12.00, spletna stran župnije Matere Usmiljenja,
RTV Slovenija vsako nedeljo ob 10.00 na drugem programu prav iz naše stolnice
in še mnoge druge spletne možnosti.
5. Naša stolnica bo za molitev odprta vsak dan med 8.00 in 18.00, nedeljah med
11.30 in 17.00. OB TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI SLEDEČA NAVODILA: a) v
cerkev prihajate samo tisti, ki ste zdravi, b) Pazite, da je v stolnici največ 10 ljudi
na primerni razdalji (1,5 metra), c) Ne uporabljajte klopi – samo stoli
6. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
7. V tem času ni verouka, pevskih vaj in vsakršnega drugega dogajanja v župniji.
8. Župnijska pisarna je zaprta. Nujne stvari lahko uredite po telefonu: 041 382
684 (Marko) ali 041 330 610 (Janez).
VABIMO PA VAS, DA …
- se povežemo vsako nedeljo ob 10.00, ko bo sveta maša iz naše stolnice na TV
Slovenija 2, radio Ars in radio Ognjišče. Maševal bo g. nadškof in jaz bom
somaševal po namenu vseh vas v tistem trenutku.
- spremljate vsa obvestila na naši spletni strani, ki sedaj deluje
http://www.stolnicamaribor.si/ ali preko Facebooka
https://www.facebook.com/MariborStolnica/ – tam bodo objavljene tudi postne
spodbude.
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 8.30 – 12.00, torek 8.30 – 11.00, sreda 8.30 – 11.00 in
15.30 – 17.00, četrtek 8.30 – 11.00, petek 8.30 – 12.00 (drugače v prazničnih dneh)
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