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7. VELIKONOČNA NEDELJA – Sv. Maksim Emonski

Binkoštna devetdnevnica in BIRMA
Smo v devetdnevnici v pripravi na prejem
zakramenta sv. birme za naših 17 birmancev, ob
tem pa tudi za molitev za našo župnijo in pot, ki jo
bo to poletje pomenilo. Radi molimo za to.
Devetdnevnico bomo molili vsak večer.

-

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 in našo nadškofijo pri njeni sinodalni
prenovi
za vse naše osebne potrebe,
za vse namene, ki jih boste posebej dodali tej devetdnevnici.

Ob 18.30 bomo obhajali šmarnice z našimi otroci (od srede naprej bomo
nadaljevali molitev)
Ob 19.00 pa bomo obhajali sv. mašo in vsak dan dodali še kakšnega od
zgoraj naštetih namenov.
Birmance in njihove starše pa posebej vabim k sodelovanju v tem tednu.
- Ponedeljek in torek – 18.00 – priložnost za sveto spoved staršev in
botrov naših birmancev
- Sreda – 18.20 – sveta spoved za birmance

-

Četrtek – 18.00 – srečanje birmancev z nadškofom Alojzijem Cviklom
na dvorišču in bo potem z njimi tudi pri sv. maši.
Petek – po maši – vaje in priprava
Sobota – 18.00 – najprej kratko srečanje potem pa se udeležimo
slavljenja z mladimi naše škofije v Slomškovi dvorani.

Šmarnice 2022
V teh dneh bomo zaključili šmarnično pobožnost. Hvala vsem, ki ste naredili
korak od domačih kavčev in bili del našega življenja v stolnici.
Hvala tudi staršem, ki ste svojim otrokom omogočili obisk šmarnic ali pa bili
del tega dogajanja mogoče celo z njimi.
Z otroci del sklepa delamo danes ob 10.00, dokončno pa bomo šmarnično
pobožnost sklenili v torek zvečer. Tokrat pri maši, saj nagrada pač … Preveč pa
ne smem povedati, vsekakor pa povabljeni seveda vsi. Torej v torek vabim
vse šmarničarje in birmance k šmarnicam in maši ob 18.45.

Oratorij 2022
Naši mladi pripravljajo oratorij – počitniško
druženje za otroke. Letošnji oratorij bo povezan s
sv. Ignacijem Lojolskim, katerega leto obhajamo v
tem letu. Naslov letošnjega oratorija je tako
povezan z življenjem in delom junaka ZA BOŽJO
SLAVO.
Oratorij bo med 25. in 29. junijem. Več o
oratoriju boste zvedeli v tem tednu, prebrali na prijavnicah. Lepo vas
prosim, da otroke čim prej prijavite za to počitniško druženje, saj je
potrebno vse stvari pravi čas prijaviti.
Dar v nedeljo, 12. junija, ko bomo sklenili veroučno leto in obhajali zahvalno
maši, bo namenjen za vse stroške oratorija, ki vedno veliko presegajo samo
ceno, ki jo nastavimo za posameznega otroka. Upam, da razumete in želite
podpreti to prizadevanje, saj je to tisto za kar je prav, da se trudimo in za kar
delamo..

Romanje na Brezje
Pred korono smo s starejšimi poromali na Brezje. Ker na dan srečanja bolnikov
in starejših v soboto, 18. junija, ne moremo, smo se z Župnijsko karitas
odločili, da poromamo prej.
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Romanje bo v sredo, 15. junija. Avtobus bo krenil iz južne ploščadi Ljudskega
vrta ob 7.00. Vrnili pa se bomo okoli 19.00. Naš glavni cilj bo na Brezjah, kjer
bomo imeli sv. mašo. Potem se bomo oglasili še kje drugje, ampak to naj
ostane presenečenje. Kosilo bomo imeli skupno.
Cena romanja je v višini avtobusnega prevoza, kosilo pa bo uredila Župnijska
karitas. Če pa komu finančno gre, pa lahko da več in bo to pomoč Župnijski
karitas pri ostalih dejavnostih in potrebah. Cena romanja je 18 evrov.
Prijavite se čim prej saj bomo šli samo z enim avtobusom.

Duh zažiga 2022
»Sveti Duh napolni srce vstalemu
Kristusu in potem iz te polnosti
prekipeva v vaša življenja. Ko prejmete
Duha, vas pritegne še globlje v
Kristusovo srce , da lahko rastete v
njegovi ljubezni, njegovem življenju in
njegovi moči.« (Kristus Živi, točka 130)
Pošiljava vabilo, da si v soboto, 4.
junija, popoldne od 18. ure naprej
vzamete prosto. To je dan pred
praznikom Binkošti. Dobili se bomo v
Slomškovi dvorani v Mariboru.
Naslov je Slomškov trg 20. Duhovnike
in vse, ki delate z mladimi, prosim, da
mlade povabite in če je le mogoče,
tudi pridete z njimi.
Srečanje je zamišljeno kot slavilni
festival, na katerem nas bosta nagovorila pričevalca za vero, ? in drugi
poznani gost ?. Celoten program bo povezovala glasbena skupina VEČEROV
PLUS.
Samo Pučnik in Jure Sojč

SVETE MAŠE
PONEDELJEK, 30. 5. – sv. Ivana Orleanska, mučenka

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – za + Franca Kekec
8.00 – za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + starše Jerkovič
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TOREK, 31. 5. – Obiskanje Device Marije

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – po namenu
8.00 – za duše v vicah
19.00 – za + Ano Lukovič, pogrebna

SREDA, 1. 6. – sv. Justin, mučenec

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – v zahvalo in za + Marijo Oblak

ČETRTEK, 2. 6. – sv. Marcelin in Peter, mučenca

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
PRVI ČETRTEK
7.00 – za + za Božje varstvo
8.00 – za nove duhovne poklice
19.00 – za nove duhovne poklice
Za + Marijo Strelec

PETEK, 3. 6. – Ugandski mučenci

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
PRVI PETEK
7.00 – na čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu v zadoščenje za
vse žalitve in grehe
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Jožefa Eržena, pogrebna

SOBOTA, 4. 6. – sv. Peter Veronski, mučenec
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
PRVA SOBOTA
7.00 – v zahvalo
8.00 – za + ženo Burgico Uršnik
19.00 – v zahvalo in priprošnjo

IZPOSTAVLJAMO
NEDELJA
Sklepno nedeljsko srečanje
šmarnic – 10.00

PONEDELJEK
Priložnost za sv. spoved
staršev in botrov – 18.00

TOREK
Priložnost za sv. spoved
staršev in botrov – 18.00

SREDA
Sv. spoved birmancev – 18.15

ČETRTEK
Srečanje naših birmancev z g.
nadškofom Alojzijem Cviklom
in sv. maša – 18.00

SOBOTA
Nadškofijsko srečanje mladih s
pričevanje, slavljenje in
druženjem – 18.30 v
Slomškovi dvorani

NEDELJA
ZARADI SLOVESNOSTI SV.
BIRME STA MAŠI OB 8.30 IN
10.00 ZDRUŽENI
Slovesnost sv. birme – 9.00

NEDELJA, 5. 6. – BINKOŠTI
Sv. Igor, kner
7.00 – za + Marijo Šterbal
9.00 – SLOVESNOST SV. BIRME
za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
ZA + Marka Krajnca
Za birmance in njihovo pot vere
11.00 – za + Aleksandra Mavra in sorodnike
19.00 – za + Ivano Bezjak
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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