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Dobra sv. spoved –
nujna pot postnega časa
Je spoved za kristjana zgolj
neprijeten opravek, podoben
obisku zobozdravnika? Ali pa
je spovednica kraj, kjer
postajamo vse bolj svobodni?
Ob omembi spovedi si večina od nas predstavlja dolgo vrsto pred spovednico
pred božičnimi ali velikonočnimi prazniki. Ali pa se nam v spomin prikradejo
vtisi iz otroštva, ko smo duhovniku na hitro zaupali svoje grehe, potem pa
odbrzeli ven, na svobodo.

Kolikokrat k spovedi?
Zaželeno je, da naj bi šli k spovedi pred “velikimi” prazniki. A mi pogosto
grešimo, vest nam marsikaj očita, stvari se kopičijo … zakaj se ne bi znebili
tega bremena? Spoved nas osvobodi in zakaj ne bi šli k spovedi vsakič, ko
začutimo, da je naš odnos z Jezusom ali bližnjimi omadeževan in skrhan ter da
je čas, da ga popravimo?
V vsakdanjem življenju vsak izmed nas dela večje ali manjše napake.
Pomembno je, da znamo to priznati, da nam je za zagrešeno žal in da želimo
bolj ljubiti. K spovedi je priporočljivo hoditi enkrat mesečno, mnogi to
počnejo tedensko. Spovedi ni nikoli preveč.

K spovedi z listkom?
Na spoved se je potrebno dobro pripraviti. Koristno je, če si vzamemo čas in
premislimo, na katerih področjih nam ni šlo najbolje. Kako bi lahko imel rad

sebe in bližnje? Kaj me je oddaljevalo od Božje ljubezni? Je Bog res središče
mojega življenja?
Nič ni narobe, če si svoje grehe zapišemo na listek. Saj to naredimo tudi, ko
gremo v trgovino, da česa pomembnega ne pozabimo, kajne?

Kam k spovedi?
Lahko se odpravite kar v domačo cerkev, v romarsko središče ali na duhovne
vaje. Urnik spovedovanja si lahko ogledate na spletnih straneh župnij. Številne
župnije pred velikimi prazniki organizirajo tudi t. i. spovedne večere.

Dober spovednik = dobra spoved?
Res je, da se je na spoved treba dobro pripraviti in da grehe odpušča Jezus,
vendar je “učinek” dobre spovedi odvisen tudi od spovednika.
Zato je pomembno, da si poiščemo dobrega spovednika. Morda je lahko to
domači župnik ali kateri drug duhovnik, s katerim se dobro razumete.
Pomembno je, da vas dobro pozna in da mu lahko zaupate. Z njim se
dogovorite za redno spoved, tako da bo lahko postal spremljevalec na vaši
duhovni poti.

Kaj si bo pa duhovnik mislil o meni …
To je pogosta skušnjava, pred katero se znajde skoraj vsak izmed nas.
Duhovnik Mike Schmitz ima v svojem članku odgovor na to. Pravi, da je ta
misel povsem odveč. K spovedi namreč ne gremo zato, da bi na duhovnika
naredili dober vtis. Ni se nam potrebno bati, da bi nas duhovnik obsojal ali da
bi si zapomnil naše grehe (niti duhovniki nimajo tako dobrega spomina). Pri
spovedi Schmitz vidi predvsem Jezusovo zmago nad grehom, v vsakem
človeku, ki vstopi v spovednico, pa vidi “svetnika v nastajanju”.

Svoje grehe zaupamo Jezusu, ne duhovniku!
Ko pridemo do tega spoznanja, je marsikaj lažje, spoved dobi povsem drug
pomen. Duhovnik je le posrednik, ki nam podeli odvezo kot znamenje
Jezusovega odpuščanja. Zato nas Schmitz spodbuja, naj gremo k spovedi čim
večkrat, saj je to izjemen privilegij kristjanov, ki si ga lahko privoščimo
praktično kjerkoli in kadarkoli. Mar ni to nekaj čudovitega?

In po spovedi?
Po dobro opravljeni spovedi sledi eno samo veselje! Gotovo ste si že kdaj
oddahnili, ko ste opravilo nekaj, kar vam je bilo sicer sprva naporno in
neprijetno, a nujno potrebno. Po spovedi boste občutili svobodo in ljubezen do
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življenja, ki vam ju lahko da samo Bog. Kajti “Bog ti je odpustil grehe, pojdi v
miru.”

»Ne se sramovati
svojega sramu«
Papež Frančišek je napisal
predgovor k molitvenemu
priročniku 'Kdor moli, se reši' ter
bralcu ponudil osnovne smernice
za dobro opravljeno spoved.
»Sram je milost, ki nas spodbudi,
da prosimo za odpuščanje.
Milost je tudi dar solz, ki umije
naš pogled in nam pomaga bolje
videti realnost,« zapiše papež
Frančišek v predgovoru h knjigi Kdor moli, se reši. Gre za šesto izdajo knjižice
z molitvami, ki jih je zbral don Giacomo Tantardini (1946–2012). Prvič je izšla
leta 2001. Sledile so še druge izdaje. Leta 2005 je predgovor napisal kardinal
Joseph Ratzinger, ki je kmalu zatem bil izvoljen za papeža. Sedanja izdaja
molitvenega priročnika ohranja Ratzingerjevo besedilo, pred katerim je kratko
razmišljanje papeža Frančiška.
Sveti oče spomni na Tantardinijevo »otroško srce«, na njegovo molitev, pri
kateri se je zavedal, da »Gospod prvi daje pobudo in mi brez njega ne moremo
storiti ničesar«. Zbirka molitev je bila prevedena v vse glavne jezike in izdana
v tisočih kopijah po vsem svetu; pogosto je zastonj prispela v številne
katoliške misijone po vseh kotičkih sveta. Ta »majhna knjižica« – kot ji pravi
papež – se je rodila iz Tantardinijeve »slutnje o prošnjah mladih, ki so se
spreobračali v krščanstvo«. Danes jo prijatelji don Giacoma imajo za njegov
najlepši poklon. Kot zapiše papež, predvsem zato, ker poleg molitev vsebuje
vse, kar pomaga k dobri spovedi. Spomni na stavek, ki ga je Tantardini
pogosto ponavljal v zadnjem obdobju svojega življenja: »Kdor se dobro spove,
postane svetnik.«
Papež Frančišek poda osnovne smernice, ki spokorniku pomagajo, da pristopi
k spovedi. »Začetek je izpraševanje vesti, iskrena bolečina zaradi storjenega
hudega. Sledi obtožba posameznih grehov, konkretno in zmerno. Ne da bi se
sramovali lastnega sramu.« Kot nas uči evangelij, »Gospodu je dovolj sled
kesanja. Božje usmiljenje potrpežljivo čaka vrnitev izgubljenega sina; še več,
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gre mu naproti, prvo se dotakne njegovega srca in tako v njem prebudi željo,
da bi ga ponovno objela njegova neskončna nežnost in bi lahko ponovno začel
hoditi«.
Ravno zato moramo v spovednici biti konkretni pri obsodbi grehov, ne da bi
kaj zamolčali, saj bo potem »Gospod sam tisti, ki nam bo zamašil usta, kakor
da bi rekel: Dovolj je«. »Dovolj mu je videti to sled bolečine, ne želi mučiti
naše duše, želi jo objeti. Želi tvoje veselje.« Papež Frančišek sklene z
gotovostjo, ki jo vidimo v vsem njegovem učenju: »Jezus je prišel, da bi nas
rešil takšne, kakršni smo: ubogi grešniki, ki prosijo, da bi bili iskani, najdeni,
vzeti v naročje in odneseni k njemu.«
(povzela Andreja Červek)

Danes ob 15.00 vas lepo vabimo 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.
Križevega pota na našo Kalvarijo zato danes NI.

Srečanje ob Božji besedi
Lepo vabljeni na marčevsko srečanje ob Božji besedi, ki bo nocoj ob 18.00 v
našem župnišču.
Tokrat nas bo ta povabila, da se vključimo v tok Sinode in skupaj
prisluškujemo kam vabi Sveti Duh svojo Cerkev. Zato je tokrat srečanje
namenjeno, da si poleg Božje Besede podelimo tudi svoje poglede na
določene stvari v Cerkvi in skupaj usmerimo pogled naprej v podpiranju drug
drugega.

POST 2022 – Čas milosti in rešitve
Nadaljujemo s potjo posta. Povabljeni, da si v tem času najdete čas:
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-

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 »padcu« in
ponovnem obujenju romarskega svetišče na Kuršečku in
dogajanja ob njem.
- ČETRTEK, 31. marec: KRAVLJICA MIRU
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.

100 let smrti škofa MIHAELA
NAPOTNIKA
28. marca mineva 100 let od smrti škofa
Mihaela Napotnika. Živel je v pomembnem
in usodnem času prehoda stoletja, prve
svetovne vojne in povojne postavitve
življenja v novi domovini.
Ob tem pa ne smemo pozabiti dejstva, da
imamo danes takšno podobo stolnice kot
jo poznamo danes, saj se je prav on odločil
za temeljito obnovo, ki so jo sklenili leta
1890.
Lepo vas vabimo k hvaležnemu spominu
nanj, ki se bo zgodil v ponedeljek zvečer.
17.00 – ODPRTJE RAZSTAVE v avli
Slomškove dvorane (mag. Lilijana Urlep)
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18.00 – STROKOVNI POSVET v Slomškovi dvorani (dr. Franc Lazarini, dr. Aleš
Maver in dr. Sebastijan Valentan)
19.00 – SVETA MAŠA v stolnici (nadškof metropolit Alojzij Cvikl, DJ)

K najpomembnejši pripravi na veliko noč sodi dobro opravljena sv. spoved. Če
ne poskrbimo za ta del priprave, potem vse ostalo nima smisla.
Gotovo bomo imeli tudi v stolnici veliko priložnosti, imeli bomo spovedni dan
(8. aprila), ampak tudi v dekaniji smo se dogovorili, da damo možnost za sv.
spoved tudi na dekanijski ravni.
V nedeljo, 3. aprila vas vabimo ob 15.00 v baziliko Matere Usmiljenja
(frančiškani) ali k sv. Mariji v Puščavi. Najprej bo ob 15.00 spokorno
bogoslužje, potem pa bo sledila molitev križevega pota med katero bo več
spovednikov na razpolago za dobro sv. spoved.
Povabljeni, da si vzamete čas za spokorno bogoslužje in izkoristite priložnost,
da ob več spovednikih opravite dobro sv. spoved.

Dar nedelje za POTA
Vsako leto se nekaj mladih odloči, da del
svojega počitniškega časa namenijo
misijonom in pomoči misijonarjem.
Letos se je za ta korak odločila tudi naša
Ana. Skupaj s še ostalimi dekleti se bo
odpravila na Madagaskar in tam pomagala
misijonarju Pedru Opeki.
Gotovo se spomnimo srečanja z njim pred nekaj leti. Nedeljski dar bomo zato
namenili Ani in puncam, da ga bodo ponesle s seboj in ga izročile p. Pedru
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Opeki. Če pa želi kdo pomagati Ani (vse stroške poti in tega si mora namreč
prislužiti sama) pa lahko da ta dar meni osebno in ji ga izročim – dar pri
nabirki bo namenjen misijonu:
Že sedaj hvala za to pomoč in občutljivost.

Dar za Župnijsko karitas
Vsako leto smo delovanje naše Župnijske
karitas podprli z materialnimi darovi
pred oltarjem. Tudi letos vas vabim, da
prinesete svoje darove za družine in
posameznike, ki jim pomagamo. Hvala
vam za vaše darove v materialijah, da
bomo lahko v te praznične dni pomagali vnesti malo tiste topline. Preprosto
pomislite kaj vi potrebujete in vedite da bo to pomagalo ljudem, ki so v
stiski in so vedno navajeni samo osnovnega in nujno potrebnega. HVALA.
Darove dajte v nedeljo, 3. april, pred oltar.
Vem, da na veliko mestih v tem času prosijo in prosimo za pomoč, ampak
družine in posamezniki nas res potrebujejo.

Druga skupina katehumenata
V sredo smo pričeli 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.

Koncert Godalnega kvarteta Feguš
V soboto, 9. aprila ob 19.30 bo v stolnici ob 30-letnici delovanja imel koncert
Godalni kvartet Feguš. Med drugim bo izvajal čudovito delo – Sedem besed s
križa našega Odrešenika. Več o tem naslednjič.

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, 28. 3. – sv. Bojan, knez
7.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Franca Družovca in sorodnike

TOREK, 29. 3. – sv. Bertold, redovni ustanovitelj
7.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
8.00 – za + Angelo Lončarič ter vse iz rodbine Lončarič in Rakovec
19.00 – po namenu

SREDA, 30. 3. – sv. Amadej, vojvoda
7.00 – za + Silva Ljubec
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Marjeto Boškovič

četrtek, 31. 3. – sv. Benjamin, mučenec

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM
7.00 – za + Ano Muršec
8.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
19.00 – za nove duhovne poklice ter svetost poklicanih

petek, 1. 4. – sv. Tomaž Tolentinski, mučenec

PRVI PETEK
7.00 – na čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu v zadoščenje
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Matildo in Viktorja Veršič, obl.

SOBOTA, 2. 4. – sv. Frančišek Paolski, puščavnik
PRVA SOBOTA
7.00 – v zahvalo za življenje
8.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
19.00 – za + Julijano in Vilibalda Kaube, obl.

NEDELJA, 3. 4. – 5. POSTNA NEDELJA - TIHA
Sv. Rihard, škof
7.00 – za + Franca in Frančiško Tarča
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za + Ireno Urbanek
11.00 – za + Franca Štiberc, obl.
19.00 – za + Miroslava Ribič, pogrebna

Kar morem jaz, ti ne moreš. Kar moreš ti,
jaz ne morem. Ampak skupaj zmoremo
narediti nekaj lepega za Boga.
sv. Mati Terezija
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NEDELJA
Dekanijski križev pot na
Pekrsko gorco – 15.00
Križev pot na Kalvarijo – NI
Srečanje ob Božji besedi – 18.

PONEDELJEK
Obletnica smrti škofa
Napotnika – 17.00 – otvoritev
razstave, 18.00 – kratek
simpozij, 19.00 – sv. maša

SREDA
Križev pot v stolnici – 18.30
Srečanje katehumenata z
drugo skupino – 19.00

ČETRTEK
Molitev prvega četrtka za
nove duhovne poklice
Postno četrtkovo srečanje –
8.00
Kraljica miru – 19.30

PETEK
Posvetitev Jezusovemu Srcu
Križev pot v stolnici – 18.30

NEDELJA
Dar nedelje za Karitas in POTA
Spovedni dan dekanije
Maribor – 15.00 (frančiškani,
Sv. Marija v Puščavi)
Križev pot na Kalvarijo – NI

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.

