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4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBRI PASTIR

Šmarnice 2022
Smo v šmarnični pobožnosti. Lepo
vabim vse, da se nam pridružijo in
skupaj pozdravljamo Marijo, našo
nebeško mater.
ŠMARNICE ZA ODRASLE – vsako
jutro pri maši ob 7.00. Po maši bodo
litanije in kakšna molitev. Prebirali
bomo šmarnice p. Branka Petauerja
z naslovom MARIJA IMA MNOGO
OBLEK.
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.
Šmarnično branje pa je pripravila Špela Pahor in ima naslov MARIJA IMA RADA
VSE OTROKE.

Nedelja DOBREGA PASTIRJA – teden molitve za
duhovne poklice
V tednu molitve posebej molimo za nove duhovne poklice, svetost ter
stanovitnost poklicanih.
Pojdi in popravi mojo Cerkev! je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki je
v Katoliški cerkvi v Sloveniji potekal od 1. do 8. maja 2022. Klic, ki ga je zaslišal

sveti Frančišek, naj odmeva tudi v nas skozi ves teden molitve, zlasti še v tem
času skupne hoje na poti sinode.
Danes bomo molitveni teden
sklenili ob 15.00 v naši stolnici.
Najprej bo molitvena ura
potem pa sv. maša, pri kateri se
bomo zbrali k prošnji, da nam
Gospod da poguma, da bomo
vsi stopili k obnovi njegove
Cerkve.
Zakaj teden molitve?
Teden molitve je čas milosti za vse
nas – že poklicane. Poglobimo
življenjsko poklicanost in poživimo
prejeti dar, ter z novo gorečnostjo
razdajajmo svoje življenje v
služenju Bogu in ljudem, da bo
Gospod najprej v nas in po nas
lahko prenavljal svojo Cerkev.
Potem postanimo odločni
»klicarji« vernikom vseh generacij,
da poživijo v sebi krstno milost in
prenovijo vero v Kristusa, ki jih je
poklical, da sodelujejo pri
njegovem odrešenjskem poslanstvu. Zlasti klicarji tudi mladim, da prisluhnejo
Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu,
tudi v različnih duhovnih poklicih.
V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem
odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi
po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za
intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati
pot vere, ki odrešuje.

Spominska maša na škofa Držečnika
V petek bo minilo 44 let od smrti škofa Maksimiljana Držečnika. Zato lepo
povabljeni zvečer k sv. maši, ki jo bo za svojega predhodnika daroval nadškof
Alojzij Cvikl.
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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!

Predstavitev knjige o Lamberthu Ehrlihu
ZAVOD A. M. SLOMŠKA, TEOLOŠKA FAKULTETA in CELJSKA
MOHORJEVA DRUŽBA vabijo v četrtek, 19. maja 2022, ob 19.
uri v dvorano Zavoda A. M. Slomška, Vrbanska cesta 30,
Maribor, na pogovor ob knjigi
JANEZ JUHANT: LAMBERT EHRLICH, PREROK SLOVENSKEGA
NARODA
Celovit prikaz osebnosti Lamberta Ehrlicha (1878–1942) ter njegovega
vsestransko bogatega delovanja v Cerkvi in družbi na Koroškem
in v Sloveniji.
Svoje odločno nasprotovanje italijanskemu in komunističnemu zatiranju v
svoji Spomenici Italijanom je plačal z življenjem, ko so ga s študentom
Viktorjem Rojicem pred njegovim Cirilovim domom po ukazu Edvarda Kardelja
in Borisa Kidriča ustrelili atentatorji, organizirani kot tajna varnostno-obveščevalna služba komunistov (VOS). Knjiga bo na voljo za nakup s
predstavitvenim popustom.
Gost: dr. Janez Juhant Pogovor bo vodil: dr. Ivan Janez Štuhec

Vstop v teden priprave na prvo obhajilo
V soboto bodo k prvi sv. spovedi pristopili naši prvoobhajanci. Letos se jih
veselimo 15. Naslednjo nedeljo pa bodo med nami pri maši ob 10.00 in bomo
skupaj z njimi vstopili v teden priprave na prvo sveto obhajilo.
Lepo povabljeni, da jih spremljamo z molitvijo in damo čutiti naše veselje ob
njihovem dnevu.
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SVETE MAŠE

IZPOSTAVLJAMO

PONEDELJEK, 9. 5. – sv. Izaija, prerok
7.00 – za srečno operacijo in za + Alojzija in Antona
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za Barbaro Hrnčič

TOREK, 10. 5. – Sv. Job, svetopisemski mož
7.00 – za + Andreja Uršiča ter starše Uršič - Sovič
8.00 – za + Milko in Rodbino Koželj
19.00 – za + Valterja Mlekuž, pogrebna
Za Barbaro Hrnčič

SREDA, 11. 5. – sv. Pankracij, mučenec
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + Slavka Tkauca

ČETRTEK, 12. 5. – sv. Leopold Mandič, redovnik in
zavetnik spovednikov
7.00 – po namenu
8.00 – po namenu
19.00 – za + Anico Unger, Jožico in Ignaca Križnjak in Alenko
Kores

PETEK, 13. 5. – Fatimska Mati Božja
7.00 – po namenu
8.00 - za blagoslov podjetja in spreobrnjenje
19.00 – za + sina Saša Hribarja
Za + škofa Maksimilijana Držečnika

SOBOTA, 14. 5. – sv. Bonifacij, mučenec
7.00 – za vero, upanje in ljubezen
8.00 – za zdravje in Božje varstvo
19.00 – za + Terezijo Čuček, obl.

NEDELJA, 15. 5. – 5. velikonočna nedelja
Sv. Sofija, mučenka
Sv. Izidor, kmet

NEDELJA
Prvo nedeljski dar za stolnico
– pri vseh mašah
Molitveno srečanje in sv.
maša za molivce za duhovne
poklice – 15.00 – molitvena
ura in 16.00 sv. maša

PONEDELJEK
Nadaljevanje šmarnične
pobožnosti – vsak dan ob 7.00
in 18.30

ČETRTEK
Predstavitev knjige o
Lambertu Erlihu – Zavod A. M.
Slomška ob 19.00

PETEK
Sv. maša ob obletnici smrti
škofa Maksimilijana Držečnika
– 19.00

SOBOTA
Prva sveta spoved za naše
prvoobhajance – 10.00

NEDELJA
Začetek priprave na
slovesnost prvega svetega
obhajila – 10.00

7.00 – po namenu
8.30 – za žive in pokojne župljane ter dobrotnike stolnice
10.00 – za + Ano in Franceta Lužar in vse iz družine Pišorn
11.00 – za dober namen
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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