SLOMŠKOVA
STOLNICA
Leto C/II – XXXVII – 3. april 2022
5. postna nedelja – TIHA NEDELJA
Radijski misijon – HODIMO
SKUPAJ
Radijski misijon bo od 3. do 9.
aprila 2022. S svojimi razmišljanji
v osrednjih dnevnih govorih (ob
17.00) bodo sodelovali: nadškof
Alojzij Cvikl, s. Rebeka Kenda, škof
Andrej Saje, br. Miran Špelič,
Tomaž Kete, Slavko Rebec in škof
Maksimilijan Matjaž. V kratkih
govorih, svetovalnici in pogovorih
bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice in
laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer
med 22. in 24. uro. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo
lahko sodelovali poslušalci. V času radijskega misijona je petek, 8. aprila,
načrtovan kot SPOVEDNI DAN.
SPOVEDNI DAN bomo imeli tudi v stolnici. V petek, 8. 4. bodo med 7.00 in
19.00 na razpolago različni spovedniki. Seznam spovednikov bo dan prej
obešen na oglasno desko, tako da boste lahko poskrbeli za dobro
predpraznično spoved.
Otroci bodo sveto spoved imeli pri verouku v tem tednu.

Danes, 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. Če boste pa šli k sv. spovedi
ob drugi priložnosti, pa pridite k spokornemu bogoslužju in molitvi križevega
pota.
Križevega pota na Kalvarijo danes tudi ne bo.
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Dar nedelje za POTA
Vaš današnji dar pri maši je namenjen
misijonu slovenskega misijonarja p. Pedra
Opeke.
Gotovo se spomnimo srečanja z njim in zato
upam, da razumemo potrebo po pomoči
njegovemu delu.
Veseli in ponosni pa smo lahko, da tokrat ne
pošiljamo samo finančnega daru ampak zraven pošiljamo tudi nekoga, ki bo
lahko pomagal v »živo«.

Dar za Župnijsko karitas
Hvala vam za vaš dar, ki ga boste
danes položili pred oltar. Verjamem,
da bo prišel v prave roke in bo
pomagal družinam in posameznikom.
Če je kdo pozabil ali pa bi še želel
pomagati, naj, prosim, svoj dar
prinese do srede dopoldan v pisarno.
V sredo popoldan namreč Župnijska karitas začenja deliti pomoč.

Križev pot za mlade
Po nekaj letih bomo znova
organizirali križev pot mladih po
ulicah Maribora. Osrednjo misel
razmišljanj ob letošnji molitvi smo
izbrali skupaj s študenti, glede na
aktualne razmere: Mladi in delo za mir.
Vsak, posebej še mlad človek, lahko doživlja nemir v svojem srcu, v družini,
kraju, na faksu, okolici, kot tudi na internetu, v politiki in svetu. Kakor Jezus
smo tudi mi lahko tarča različnih napadov hudega in posledično križevega
pota. Vsak pa je prav na istih mestih poklican in zmožen graditi mir.
Pridružimo se letošnjemu križevemu potu z upanjem, naj bo to simbol naše
poti v novo življenje v povezanosti z Bogom! Začetek križevega pota bo v
sredo, 6. aprila 2022 ob 19.30, v stolnici – po sv. maši. Zaključek predvidoma
pri Zavodu Anton Martina Slomška, Vrbanska c. 30. V primeru dežja pa bo
celoten križev pot v stolnici.
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POSTNI ČETRTEK
Za nami so trije lepi postni četrtki ob filmih Davida Sipoša. Prostovoljni dar ob
tem bomo darovali za stroške nastajajočega igrano-dokumentarnega filma o
bl. A. M. Slomšku. Pred nami je še zadnji četrtek pred velikim tednom. Tokrat
ga bomo posvetili naši duhovni pripravi.
Ker bo maša ob 9.30, ta dan maše ob 8.00 NE BO.

-

Dopoldan vabimo predvsem starejše k
duhovni pripravi na praznike in
sinodalnemu srečanju za starejše.
- 9.00 – KRIŽEV POT in možnost SV.
SPOVEDI – res je, da je tudi ob drugih
dneh priložnost za to, ampak lahko
mogoče prav ta dan izkoristimo dano
priložnost.
- 9.30 – SV. MAŠA in možnost prejema
zakramenta BOLNIŠKEGA MAZILJENJA – v starosti vsaj enkrat v letu
smemo prejeti zakrament bolniškega maziljenja. Zato ne razumimo
tega narobe, ampak vzemimo kot Božjo pomoč v naši preizkušnji.
10.30 – SINODALNO SREČANJE in prijateljsko srečanje – papež si želi
slišati mnenja vseh nas, zato ste tudi starejši povabljeni, da poveste
svoj pogled na Cerkev, kaj vas veseli, kje pa vidite možnosti za naprej.
Večer bo namenjen trenutno najbolj
perečemu vprašanju in hrepenenju.
Zato smo ta večer tudi poimenovali
HREPENENJE UKRAJINE PO MIRU.
Želimo si namreč, da se ne navadimo
na vojno, na stisko, na trpljenje … Ob
tem pa iz večera ne želimo narediti
samo tarnanja, ampak mogoče tudi
pogledati na to, kaj lahko naredimo in
predvsem, da se ponovno zavedamo,
kaj se tam dogaja.
- 19.00 – SV. MAŠA – molili bomo
za mir in končanje vojne.
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19.30 – HREPENENJE UKRAJINE PO MIRU – gostje pogovornega
večera bodo: dr. Aleš Maver (zgodovinar in latinist), Maryna Krajnc
(profesorica iz Vinice v Ukrajini), preko video povezave Marijine sestre
iz Ukrajine ter mogoče še kdo.
Ta večer boste lahko dali svoj dar za pomoč Marijinim sestram v
Zakrpatju, ki ga bodo posredovale na pravo mesto.

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 si preberite na dodatnem listu.
“Bratje Feguš so si svoj prostor pod soncem zagotovili z visoko ravnijo svoje
umetnosti, pri kateri vztrajajo. Njihovo igro odlikujejo visoka stopnja
uigranosti, zaokrožen zven, sorodno doživljanje glasbenih umetnin,
pomembna nadarjenost in upoštevanja vredno znanje. Ne moremo
spregledati dejstva, da igrajo zmeraj pred polnimi dvoranami, kar vzbuja
danes toliko večjo pozornost. ”(J.Šetinc, 11.11.2009, Večer)
Program koncerta bo posvečen dvema pomembnima obletnicama v tem
njihovem jubilejnem letu. Letos mineva 330 let od rojstva velikega Giuseppa
Tartinija in 290 let od rojstva Josepha Haydna. Zato bosta na sporedu njuni
deli:
1. Giuseppe Tartini: Sinfonia/Sonata à Quattro v A- duru, C.538
2. Joseph Haydn: »Sedem poslednjih besed našega Odrešenika na križu«, Hob. XX:1B
Te besede so:
o »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
o »Resnično ti povem, danes boš z menoj v raju.«
o »Žena, glej, tvoj sin!«
o »Moj bog, moj bog, zakaj si me zapustil?«
o »Žejen sem.«
o »Dopolnjeno je!«
o »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Premišljevanje ob teh čudovitih odlomkih bo pravšnja priprava na
praznovanje cvetne nedelje. Takrat namreč poslušamo Kristusov pasijon in
zato bo tudi glasbena podlaga lahko pripomogla, da bomo lepo vstopili v veliki
teden.
Vstop na koncert je prost, prostovoljni dar pa bo namenjen za družine v stiski,
ki jim naša Župnijska karitas tudi v teh prazničnih dneh pomaga. HVALA.
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Izdelovanje župnijske butare in
blagoslov zelenja
V nedeljo je cvetna nedelja, ko stopamo v veliki
teden. Blagoslov zelenja bo pri vseh sv. mašah.
Slovesen blagoslov bo ob 9.40 pred stolnico in
potem bo sledila procesija v stolnico. Tako bomo
kot občestvo dveh maš letos ponovno povezani.
V preteklih letih smo dopoldan imeli delavnice
izdelovanja butar. Letos pa smo se odločili, da
zaradi razmer še ne bomo delali butar skupaj,
bomo pa naredili nekaj, kar naj nam bo v nedeljo
znamenje, da smo skupaj na poti vere.
Na dvorišču bo narejena osnova za našo skupno
veliko župnijsko butaro. Družine pa povabim, da v
soboto med 9.00 in 13.00 prinesete mali šop
zelenja in ga na dvorišču dodate na to veliko
butaro. Mogoče bo potem res pisana in raznolika,
ampak naj pokaže, da smo sicer v občestvu različni,
ampak vendarle skupaj hodimo po poti vere, da
smo si v oporo in nas ta različnost povezuje. Ob
tem pa ste povabljeni, da v škatlico ob venčku
lahko dodate svojo molitev in prošnjo za letošnje
praznike. Mogoče kakšne posebne stiske in
preizkušnje. Od nedelje naprej bo vse do velike
noči ta škatlica ob oltarju, Božjem grobu in
velikonočni sveči in se bomo pri vseh obredih
spomnili vsakega v molitvi.

Križev pot na Kalvarijo
Na cvetno nedeljo ob 15.00 bomo molili križev pot na Kalvarijo. Tokrat ga
bomo molili za naše družine. Lepo povabljeni.

Spomin žrtev zlorab v družbi in Cerkvi
Danes se spominjamo vseh žrtev, še posebej otrok, ki so zlorabljeni v
današnjem času. Pričujoča molitev naj nas ta dan še posebej povezuje z njimi
in jo imamo na podobicah.
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SVETE MAŠE
PONEDELJEK, 4. 4. – sv. Izidor Seviljski, škof
7.00 – v dober namen
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za življenje

TOREK, 5. 4. – sv. Vincencij Ferer, duhovnik
7.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
8.00 – za + Maksa Pukšiča
19.00 – po namenu

SREDA, 6. 4. – sv. Irenej, mučenec
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + starše Hazabent

četrtek, 7. 4. – sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
7.00 – po namenu
9.30 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
19.00 – za + Alojza Forštnariča

petek, 8. 4. – sv. Maksim in Timotej, mučenca
7.00 – za Božje varstvo naše mladine in domovine
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Frančiško Kukovec, Otilijo Škrjanec in Jakoba Peršak

SOBOTA, 9. 4. – sv. Maksim Aleksandrijski, škof
7.00 – za Božjo pomoč, varstvo in vodstvo
8.00 – za + Bogdana in Zofko Welzer
19.00 – za + Marijo Veršič

NEDELJA, 10. 4. – CVETNA NEDELJA
Sv. Domnij (Domen), mučenec
7.00 – za + Franca in Frančiško Tarča
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
Za + Terezijo Namestnik
10.00 – za + iz družine Nerat, Petek in Vidovič
11.00 – po namenu
19.00 – za + Nežo Horvat

Tako govorí Gospod, ki je utrl pot skozi morje
in stezò skozi deroče vode, ki vodi v boj vozove
in konje, vojsko in junake: Ne spominjajte se
prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči.
Glejte, nekaj novega bom narédil, zdaj klije, mar
ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in
reke skozi pustinjo.
Prerok Izaija
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IZPOSTAVLJAMO
NEDELJA
Dar nedelje za Karitas - POTA
Spovedni dan dekanije
Maribor – 15.00 (frančiškani,
Sv. Marija v Puščavi)
Križev pot na Kalvarijo – NI

PONEDELJEK
Molitev za življenje in
nosečnice v stiski – 18.00

SREDA
Križev pot mladih po mestu –
19.30

ČETRTEK
Postna duhovna priprava za
starejše – 9.00 – križev pot in
spoved, 9.30 – sv. maša in
bolniško maziljenje, 10.30 –
sinodalno srečanje za starejše
Hrepenenje Ukrajine po miru
– 19.30

PETEK
Križev pot v stolnici – 18.30

SOBOTA
Koncert Godalnega kvarteta
Feguš – 19.30

NEDELJA
Blagoslov zelenja pred
stolnico – 9.40
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.

