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5. VELIKONOČNA NEDELJA – Sv. Izidor – sv. Sofija

Prvo sveto obhajilo
Naslednjo nedeljo se bomo v
našem občestvu veselili z 15
prvoobhajanci in njihovimi
družinami. Prvo obhajilo je
praznik vsega občestva, ker se
veselimo namreč svoje
mladosti in tega, da bodo ti
Božji otroci prvič pristopili k
polnosti oltarnega občestva.
Na to se vsi, tudi župnija, želimo res dobro pripraviti. Otroci so včeraj bili prvič
pri sv. spovedi, v teh dneh pa bodo ob sv. maši še posebej spoznavali lepoto
bogoslužja. Vsak večer bomo tako pri šmarnicah kot potem pri maši z njimi
stopali skozi dele bogoslužja in spoznavali njihov pomen in smiselnost ravno v
tistem trenutku.
Ob tem pa bo še nekaj posebnih dni namenjenih ravno njim in njihovim
družinam.
Ponedeljek in torek – priložnost za sv. spoved staršev in botrov
prvoobhajancev do 18.00 – 19.00
Petek – vaje z proobhajanci za to, da bo slovesno lepa in bodo otroci lahko v
miru doživeli ta svoj dan, ki pa je dan nas vseh.
Prvo sveto obhajilo pa bomo obhajali naslednjo nedeljo bo 10.00. Starši in
prvoobhajanci pa se zberete že 15 minut pred mašo pred stolnico.

Šmarnice 2022
Nadaljujemo s šmarnicami. Tako
odrasli kot otroci s svojimi starši
lepo povabljeni k obhajanju le-teh.
ŠMARNICE ZA ODRASLE – vsako
jutro pri maši ob 7.00. Po maši
bodo litanije in kakšna molitev.
ŠMARNICE ZA OTROKE – Obhajali
jih bomo vsak večer ob 18.30.
Najprej bo čas za pesem, pogovor, šmarnično branje, litanije in še kaj.
Potem pa bo ob 19.00 kratka sv. maša, da boste lahko pri njej tudi otroci in
ne bo prepozno. Če pa ne bo šlo, pa pridite vsaj k šmarnični pobožnosti in
sodelujte z molitvijo in tudi seveda za lepe nagrade – še posebej na koncu.
Ob nedeljah pa bodo šmarnice ob 10.00.

Molitev za nove duhovne poklice in že poklicane
Vsako tretjo sredo v mesecu v stolnici molimo za nove duhovne poklice.
Najprej je ob 8.30 molitev rožnega venca. Ob 9.30 je molitvena ura, ki jo
oblikuje s. Štefka ali pa kdo od molivcev in potem ob 10.15 sledi sv. maša.
Ker je skrb za duhovne poklice skrb vsakega kristjana, lepo povabljeni k tej
molitvi.

Koncert zbora Glasis
Komorni zbor Glasis ustvarja že deveto sezono. Deluje pod okriljem Kulturnoumetniškega društva Markovski zvon iz Markovcev, v njem pa prepeva 25
pevcev z bližnje in daljne okolice. Zbor, ki ga vodi dirigent Ernest Kokot,
posega po vseh glasbenih zvrsteh, od renesanse, do sodobnih skladb avtorjev
današnjega časa. V preteklih sezonah je izvedel projekt Gospel in duhovna
glasba (2014) in se udeležil mednarodnih zborovskih tekmovanj (Olomouc,
Češka, 2015; Bratislava, Slovaška, 2016; Lindenholzhausen, Nemčija, 2017;
Zadar, Hrvaška, 2018; Split, Hrvaška, 2018), kjer je prejel zlate, srebrne ter
nazadnje še absolutno tretje mesto tekmovanja. Uspešen je bil tudi na
regijskih tekmovanjih odraslih zasedb na Ptuju (2015) in v Gornji Radgoni
(2017); obakrat je prejel zlato priznanje, v aprilu 2018 pa na državnem
tekmovanju Naša pesem v Mariboru še srebrno priznanje. Zbor koncertira po
različnih krajih Slovenije in sodeluje z različnimi zborovskimi zasedbami in
različnimi skladatelji.
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Zbor se je letos
udeležil srečanja
zasedb na Irskem
kjer je prejel zlato
plaketo in dosegel
prvo mesto.
Konec maja pa jih
čaka udeležba na
Naši pesmi 2022.
Ob tej priložnosti
želijo oni pa
seveda tudi mi, da
se nam prej
predstavijo s
svojim bogatim
programom.
Koncert
komornega zbora
Glasis bo v
soboto, 21. maja
ob 19.30 v stolnici. Vstop je prost, vaš prostovoljni prispevek pa nam bo
pomagal, da bomo lahko še naprej skrbeli tudi za koncertno dogajanje v naši
stolnici.
Lepo vabljeni in povabite še druge.

Tednik DRUŽINA vabi ob svoji obletnici
V letu 2022 Družina praznuje 70-letnico izhajanja.
Ob tem jubileju se uredništvo zahvaljuje za zvestobo vsem
bralcem in naročnikom. Tednik Družina je že desetletja
zanesljiva leča, skozi katero slovenski kristjani presojamo
svet in naš čas, je zvesti spremljevalec in trdna opora v
nepredvidljivosti sodobnega časa.
Zato se skupaj veselimo okroglega jubileja Družine!
Vabimo vas, da si v zakristiji vzamete prijavnico in se naročite na izvod.
S prvim izvodom tednika bomo poslali tudi zveneče darilo – zvonček.
Naj bo Družina vsak dan z vami!
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 16. 5. – sv. Janez Nepomuk, mučenec
in zavetnik spovednikov
7.00 – za + Janeza Vagnerja in sorodnike
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Marjana Vajsa

TOREK, 17. 5. – Sv. Jošt, puščavnik
7.00 – za Božje varstvo
8.00 – za + starše Kavčič in sorodnike
19.00 – za + Terezijo Namestnik

SREDA, 18. 5. – sv. Janez, papež
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Marjana Vajsa

ČETRTEK, 19. 5. – sv. Krispijan, rednovnik
7.00 – za srečno zadnjo uro
8.00 – po namenu
19.00 – Gospod, ti veš …

PETEK, 20. 5. – sv. Bernardin Sienski, duhovnik
7.00 – za + Marijo in Rudija Breznik ter + hčerko
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Pavlo in Jožefa Pokrivač

NEDELJA
Začetek priprave na
slovesnost prvega svetega
obhajila – 10.00
Predsinodalno srečanje pri
salezijancih – 15.00

PONEDELJEK IN TOREK
Priložnost za sv. spoved
staršev prvoobhajancev –
18.00

SREDA
Molitev za nove duhovne
poklice – 8.30 – 11.00

SOBOTA
Koncert zbora Glasis iz
Markovec – 19.30

NEDELJA
Slovesnost prvega svetega
obhajila v maši župniji – 10.00

SOBOTA, 21. 5. – sv. Krištof Magellanes, duhovnik in
drugi mehiški mučenci
7.00 – po namenu
8.00 – za + Alojza Forštnariča
19.00 – za + Dušana Flisarja, 30. dan

NEDELJA, 22. 5. – 6. velikonočna nedelja
PRVO SVETO OBHAJILO
Sv. Milan, mučenec
7.00 – za + Matildo in Viktorja Veršič
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za prvoobhajance
11.00 – za + Nevenko
19.00 – za zdravje

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.
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