SLOMŠKOVA
STOLNICA
Leto C/II – XXXVII – 5. junij 2022
BINKOŠTI – BIRMA – sv. Igor

BINKOŠTI in
BIRMA – dan
CERKVE in
ŽUPNIJE
Danes obhajamo
binkoštni praznik in v
njem doživljamo dan,
ki navdihuje življenje
Cerkve. V ospredju ni
binkoštni dan za naše
birmance ampak je to najprej dan, ki navdihuje Cerkve, da bi mogla razumeti
znamenja časov in tako postati odprta za vse, ki jih je Jezus povabil v svojo
bližino in jih kliče k hoji za njim.
Molimo za naših 17 odraslih kristjanov. Ne utvarjam se, da za mnoge
današnji dan pomeni konec povezanosti v občestvo, ampak naj to ne
pomeni, da bi občestvo prekrižalo njih. Še bolj morajo biti del nas in ko bo
prišel trenutek osebnega srečanja, naj začutijo, da jih župnijsko občestvo
čaka in se veseli tega kar bodo obhajali – krsta otroka, poroke, ali pa česa
drugega.
Vsem želim, da smo ponosni, da smo stolni župljani in da nam niti za
trenutek ni žal vsega kar vgradimo v to občestvo. S Pavlom ponovimo, da
nas nič ne more ločiti od Kristusa, to pa je najvažnejše.

24-urna molitev
V imenu Centra za
duhovne poklice molivce
iz vse nadškofije lepo
vabim h goreči molitvi za
novomašnike,
pripravnike za diakonat,
za nove duhovne poklice,
svetost in stanovitnost
poklicanih, ter družine,
»zibelke duhovnih
poklicev«.
Vsako leto s posebnim
veseljem pričakujemo 29.
junij, dan mašniških
posvečenj, ko se Bogu
zahvaljujemo za dar
duhovništva in novo
posvečene duhovnike.
Letos naš g. nadškof
Alojzij Cvikl DJ na praznik
svetega Petra in Pavla
spet ne bo imel koga, ki
bi ga posvetil v mašnika.
Zato bomo še toliko bolj goreče molili v 24-URNI MOLITVI V SLOMŠKOVI
STOLNICI, naj se Bog ozre na našo krajevno Cerkev in nam pošlje dovolj novih
duhovnih poklicev.
Začetek »24-URNE MOLITVE« bo v petek 10. junija s sveto mašo ob 19h, ki
jo bo daroval g. nadškof metropolit Alojzij Cvikl DJ. Vso noč in ves naslednji
dan se bodo vrstile svete maše in molitev, ki jo bodo vodili molivci iz
različnih župnij, redov in skupin.
Sklep bo v soboto, 11. junija 2022 s sveto mašo ob 19h, ki jo bo daroval
generalni vikar in kanonik g. Janez Lesnika.
Mogoče nismo vpisani ob nobeni uri, kar pa ne pomeni, da si ne smemo vzeti
časa. Čez dan ali pa ponoči se ustavimo za nekaj časa v molitvi in prošnji.
Hvala, ker vam ni vseeno.
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Oratorij 2022
V teh dneh boste po mailu ali pa v stolnici dobili
prijavnico za oratorij. Prosim vas, če čimprej
prijavite svojega otroka. Potrudimo se, da bi
tudi otroci lahko začutili lepoto življenja v
župniji in tako navezali stike z otroci katerih
družine čutijo in doživljajo enako. Če je kje
težava v prispevku za oratorij, naj to ne bo
razlog, da otroka ne bo.
V nedeljo, 12. junija, bo vaš dar namenjen za oratorij in ostale stvari povezane
s katehezo in življenjem v župniji. HVALA.

Romanje na Brezje
Župnijska karitas nas vabi na romanje na Brezje. Cena je 18. evrov, za kosilo
poskrbi Karitas. Gremo ob 7.00 iz južne ploščadi in se tja vrnemo najkasneje
do 19.00. Avtobus je skoraj že poln (še 8 prostih mest), zato se čim prej
prijavite, če želite, da poromamo skupaj.

Sklep veroučnega leta
V dneh pred nami bomo sklenili letošnje veroučno leto. Žal je tudi tega
zaznamovala korona, ampak smo veseli in hvaležni, da smo zmogli speljati
stvari vsaj malo bolj normalno kot dve leti prej.
Zaključek leta bomo obhajali v dveh delih.
Najprej bomo s skupinami oblikovali zahvalno sv. mašo, s starejšimi imeli
priložnost za sv. spoved in Boga prosili za novo veroučno leto.
Drugi del pa bo skupna sv. maša.
ZAHVALNA MAŠA ZA VEROUČNE SKUPINE
-

1., 2. in 3. razred – četrtek, 9. junij ob 18.30;
4., 5., 6. in 7. razred – petek, 10. junij: 18.00 sv. spoved, 19.00 sv. maša z
nadškofom Alojzijem Cviklom;
8. razred – torek, 14. junij ob 18.00;
9. razred – zahvalno romanje in duhovne vaje v Medžugorju – 20. – 22. junij.

SKLEP VEROUČNEGA LETA IN PODELITEV SPRIČEVAL
Za veroučno leto se bomo zahvalili in skupaj praznovali bomo v nedeljo, 12.
junija. K tej sv. maši vabimo vse veroučence in družine.
Če bo vreme lepo, bomo veroučno leto sklenili na dvorišču – tako z mašo
kot podelitvijo spričeval.
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 6. 6. – MARIJA MATI CERKVE
7.00 – po namneu
8.30 – za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
10.00 – za + Saša Humarja
19.00 – za življenje

TOREK, 7. 6. – Sv. Robert, opat
7.00 – za Božjo pomoč, varstvo in vodstvo
8.00 – za + Alojza in Marijo Tasič
19.00 – po namenu

SREDA, 8. 6. – sv. Medard, škof
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – v zahvalo za 10 let zakona

ČETRTEK, 9. 6. – sv. Primož in Felician, mučenca
7.00 – za + Antošo Leskovca
8.00 – za nove duhovne poklice
19.00 – za + Štefana Beraniča, obl. In sorodnike

PETEK, 10. 6. – Sv. Bogumil Poljski, škof
7.00 – za + Marijo Strelec
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Štefanijo in Jožefa Habot ter sorodnike

SOBOTA, 11. 6. – sv. Barnaba, apostol
7.00 – v zahvalo
8.00 – za blagoslov poti Tineta in Miha in vseh s katerimi se bodo
srečali
19.00 – za + Aleksandra Mavra ter Marijo Budler

NEDELJA, 12. 6. – NEDELJA SVETE TROJICE
SKLEP VEROUČNEGA LETA
Sv. Eskil, mučenec
7.00 – za vero, upanje in ljubezen
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za Božje varstvo Katarine
11.00 – za + starše Štraus in Antona Zormana
19.00 – v zahvalo Mariji, Božji Materi

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

PONEDELJEK
Binkoštni ponedeljek –
praznični red maš
Molitev za življenje in
nosečnice v stiski – 18.00 na
Slomškovem grobu

ČETRTEK
Sv. maša z veroučneci 1., 2. in
3. razreda – 19.00

PETEK
Sv. spoved in potem sv. maša
z učenci 4., 5., 6. in 7.
razredov – 18.00 in 19.00
Začetek 24-urne molitve za
novomašnike in nove duhovne
poklice – poglej v oznanila

SOBOTA
24-urna molitev za
novomašnike in duhovne
poklice – spored v oznanilih

NEDELJA
Sklep veroučnega leta in
podelitev spričeval za vse
veroučence – 10.00

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.
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