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6. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SVETO OBHAJILO

Prvo sveto obhajilo
Danes je za našo župnijo prav
poseben dan. Veselimo se, ker
v teh malih vidimo svojo
rodovitnost in prihodnost. Ti
mali nam zagotavljajo, da se
bo srečevanje ob oltarni mizi
nadaljevalo, da bo veselje in
radost srečanja z
Odrešenikom pri oltarju živelo
tudi v prihodnjih generacijah.
Povabim vas, da se naših prvoobhajancev in njihovih družin radi spomnite v
molitvah. Molimo, da bi starši začutili svojo odgovornost do njihove poti in bi
jih radi vodili v veri. Mi pa bodimo odprti in prijetni »sogostje« pri oltarni mizi,
da se bodo lahko čutili zaželene in sprejete.
AJDA Škerbinc
JAKOB Dušej
NIKA Kotnik Rotvajn
ANA Martinovič

JULIJA Magdič

OSKAR Vesenjak

EMA AMELIE Vučko

JURE Jenčič

PETJA Podjavoršek

FILIP Dušej

LAURA Zaverski

IZEBELA Krečič

LUKA Huzjak

TOMAŽ ALEKSANDER
Bakonyi Berčič
VID Katrašnik

Ob tem pa je prav, da se zahvalim vsem, ki ste hodili pot priprave s
prvoobhajanci, pa seveda tudi vsem, ki ste pripravili današnje praznovanje.
Hvala posebej katehistinji Luciji, ki jih je v prvih letih spremljala in tudi letos s
svojo materinsko občutljivostjo skrbela za njih. Bog naj ji da še veliko volje in
poguma za to delo. Hvala Urbanekovim in vsem, ki ste cerkve očistili, okrasili
ali kako drugače pomagali. Hvala tudi vsem sodelavcem pri bogoslužju
(Karizmi in ministrantom) za lepo sodelovanje.
Več nas je zraven v takšnih trenutkih, več možnosti je, da bodo ti mali lahko
dočakali ob oltarju živo in dejavno občestvo.

Šmarnice 2022
Ta teden nadaljujemo s šmarnično
pobožnostjo. Vse starejše vabim, da se ne
»polenimo« in prepustimo občutku, da lahko
s prisotnostjo ob televiziji ali preko ostalih
medijev živimo evharistično skrivnost ali
oltarno občestvo.
Tako zjutraj po maši ob 7.00 ali pa zvečer ob
18.30 in potem pri sv. maši imamo priložnost
izročiti se Mariji in jo prositi za varstva in
pomoč na poteh našega življenja. Ob tem pa
radi poskrbimo za naše otroke in mlade, da
bi v šmarnicah doživeli lepoto skupne
molitve in srečevanja.
V nedeljo bomo z otroci pri maši ob 10.00 sklenili letošnje šmarnice (uradno
potem v torek). Če pa bo šlo, pa se bomo popoldan z družinami srečali na
Rošpohu – več o tem, če bo seveda mogoče, pa naslednjo nedeljo.

Prošnji dnevi in procesija za lepo vreme
V ponedeljek, torek in sredo so PROŠNJI DNEVI, pred praznikom
GOSPODOVEGA VNEBOHODA.
To so dnevi molitve za božji blagoslov pri delu na polju, v šoli, v pisarnah,
tovarnah, pa tudi dnevi molitve za mir in varnost našega življenja. Vsak večer
se bomo ob 18.50 zbrali pri Slomškovem spomeniku. Tam bomo začeli prošnjo
za dobro letino in molili za blagoslov vsega našega dela, pa naj bo povezano z
delom na zemlji ali pa drugače.
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Seja ŽPS
Člane ŽPS vabim na srečanje v četrtek po večerni maši. Pred nami je žeganje
in še kaj. Lepo vabljeni.

Binkoštna devetdnevnica
V četrtek sklepamo prvi del velikonočnega
časa in stopamo v drugi del, ki je
binkoštna devetdnevnica.
V naši župniji to devetdnevnico obhajamo
skupaj za našimi birmanci, ki bodo na
binkoštni praznik prejeli darove in milosti
Svetega Duha. Prav je, da jih ob tem
koraku ne puščamo samih in skupaj z
njimi prosimo, da jih Sveti Duh utrdi, saj
bodo ravno na ta dan obljubili, da bodo
postali dejavni člani našega občestva, da
bodo odgovorno živeli svojo vero in tako
odprti Božjemu delovanju naredili vse kar
je v njihovi moči, da bi se Kristusov evangelij širil v našem mestu.
Devetdnevnico bomo obhajali vsako jutro z molitvijo litanij Matere Božje.
Zvečer pa še posebej povabljeni k molitvi.
Ob 18.00 bomo molili rožni venec ali kakšno drugo molitev:
- za našo župnijo in vse življenje v njej,
- za naše birmance in njihove družine,
- za Cerkev na poti sinodalnosti,
- za vse naše osebne potrebe,
- za vse namene, ki jih boste posebej dodali tej devetdnevnici.
Ob 18.30 bomo obhajali šmarnice z našimi otroci:
- za veselje do življenja,
- za naše birmance in njihove družine,
- za našo župnijo,
- za vse namene naših otrok.
Ob 19.00 pa bomo obhajali sv. mašo in vsak dan dodali še kakšnega od
zgoraj naštetih namenov.
Vzemite si čas in skupaj kot občestvo z Marijo in vsemi našimi zavetniki
kličimo: Pridi, pridi, Sveti Duh!
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SVETE MAŠE
PONEDELJEK, 23. 5. – sv. Socerb Tržaški, mučenec

IZPOSTAVLJAMO

PROŠNJI DAN
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – v zahvalo za obvarovanje pred nesrečo na smučanju

TOREK, 24. 5. – Marija Pomagaj
PROŠNJI DAN
7.00 – za spreobrnjenje
8.00 – po namenu
19.00 – za + Terezijo Namestnik

SREDA, 25. 5. – sv. Beda Častitljivi, duhovnik
PROŠNJI DAN
7.00 – Gospod, ti veš …
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – po namenu

ČETRTEK, 26. 5. – GOSPODOV VNEBOHOD
Sv. Filip Neri, duhovnik – zavetnik veselja
7.00 – za + Marijo in Franca Zavodnik
8.30 – za zdravje
10.00 – za + Martina in Štefanijo Lapuh in soroodnike
19.00 – za + Emilijo in Samota Hasej

PETEK, 27. 5. – bl. Alojzij Grozde, mučenec

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – za uspeh pri maturi in uspeli vpis naprej
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Matildo in Viktorja Veršič

SOBOTA, 28. 5. – sv. German Pariški, škof
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – po namenu
8.00 – za Božjo pomoč
19.00 – za + Cirila Glavnika

NEDELJA, 29. 5. – 7. velikonočna nedelja
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – za + starše Štraus in Antona Zormana
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – v zahvalo
11.00 – za + Milico in Ivana Pavlinek
19.00 – za zdravje

NEDELJA
Slovesnost prvega svetega
obhajila v maši župniji – 10.00

PONEDELJEK - SREDE
Prošnji dnevi za lepo vreme in
dobro letino na polju in pri
ostalem delu – 18.50

SREDA
Srečanje in zahvala za
slovesnost prvega svetega
obhajila –18.30
Koncert študentskega zbora
Vdih – po večerni sv. maši

ČETRTEK
Praznik Gospodovega
vnebohoda – prazničen red
sv. maš – 7.00, 8.30, 10.00 in
19.00
Seja ŽPS – po večerni maši

PETEK
Začetek devetdnevnice pred
Binkoštmi – 18.00 rožni
venec na Slomškovem grobu,
18.30 šmarnična pobožnost

NEDELJA
Sklepno nedeljsko srečanje
šmarnic – 10.00
Popoldansko druženje na
Slomškovem domu – 15.00
(bomo videli v nedeljo in bo
oznanjeno)

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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