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Dragi verniki,
sopotniki v velikonočnem upanju.
V zmedi velikonočnega jutra je najmočnejši
glas, da je GROB PRAZEN. Tam, kjer bi morala
biti smrt, je zavladala praznina. Kjer bi moralo
biti vse dokončno, se naseli upanje neznanega.
To jesen bomo v naši dekaniji praznovali dekanijski misijon, ki ga bomo povezali z dvema
pomembnima obletnicama: 160 let od prenosa
sedeža škofije v Maribor in 20 let od beatifikacije škofa Slomška. Geslo tega dogajanja bo: Ne
boj se, samo veruj! (Mr 5,36)
Zato vam v začetku tega misijonskega dogajanja in ob letošnjem velikonočnem praznovanju želimo dekanijski duhovniki voščiti s tema
vzklikoma:

NE BOJ SE!

Priznajmo, veliko je danes strahov v nas in
med nami, pogosto zelo skritih. Strahov, razočaranj in jeze, ker smo si življenjski slog nekam
čudno otežili.
Živimo sicer v miru, temeljnih stvari nam ne
manjka, takoj smo lahko v stiku z vsakim skoraj kjerkoli, in še so ugodnosti, ki nam jih omo-
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gočata tehnika in čas. A kljub temu človek ne
najde osnovnih in najbolj potrebnih odgovorov, poti in gotovosti, ki bi ga pomirile. Upa in
hrepeni, da bi zmogel, a se mu vedno ne posreči in doživi razočaranje tudi tam, kjer bi moral
najti odgovor. Prav zato potrebuje gotovost, da
ni odvisen samo od sebe, tehnike ali bližnjega,
ampak da bdi nad njim On.

SAMO VERUJ!

S svetim krstom smo se prerodili v Duhu za
novo življenje ljubezni in resnice. Ne bojmo se
znova verovati v dobroto Boga Očeta, četudi se
ta kdaj zagrne v skrivnosten molk.
Globoko v sebi hrepenimo po brezpogojni
sprejetosti in iskrenih odnosih. Ne bojmo se
visokih idealov, tudi ne za ceno plavanja proti
toku večine, ki ceni samo korist, užitke in dobro počutje.
Mnogi nas vabijo k veri, kakršnikoli pač že. A
samo Bog nas kliče po imenu in more vsakemu
vrniti njegovo osebno dostojanstvo. Ne bojmo
se Kristusa, kajti samo On ve, kaj iščemo in po
čem hrepenimo!
Verjetno nas kdaj grešnost Cerkve omaja v
zavesti, da nam prinaša Kristusa v svojih zakramentih in učenju resnično svobodo. Ne bojmo
se je, kajti njeno krmilo drži Kristus! Bodimo
zato še bolj Cerkev, bodimo še bolj zavzeti za
njeno svetost, podobno kot papež Frančišek,
da bi ta Cerkev (tudi mi – velikonočni kristjani)
prinašala vero, upanje in ljubezen. Ta misijon
bo tako priložnost za našo prenovo in nov začetek v luči praznega groba.
Vaši duhovniki
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»Ne boj se, samo veruj!«

V Markovem evangeliju beremo, kako
je predstojnik shodnice Jezusa prosil
za ozdravitev svoje hčerke. Njegova
prošnja, kot beremo,
je bila goreča in polna
upanja. Kar vrgel se je
pred Jezusa in ga prosil: »Z mojo hčerko je zelo
hudo. Pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in
ostane pri življenju!« V tej prošnji odseva ljubezen predstojnika do hčerke, pa tudi vera, ki jo
ima ta mož v Jezusa. Ko je prišla novica, da je
hčerka umrla, mu Jezus reče: »Ne boj se, samo
veruj!« (prim Mr 5, 22–42).
V ozadju je vera, da nas Jezus lahko ozdravi.
Ne le, da lahko vrne človeku zdravje, ampak da
ga lahko tudi obudi od mrtvih. Ta vera je bila
za prve kristjane gotovost. Danes pa kakor da
je pri mnogih, ki se imajo sicer za kristjane, ta
vera zbledela in srečujemo toliko negotovosti.
Velikonočni prazniki želijo utrditi našo vero
v Jezusovo vstajenje, kajti on, ki je vstal in živi,
nas želi pripeljati v Očetovo hišo, tja, kjer kraljuje Življenje. Kristusovo vstajenje zato za vsakega od nas pomeni počelo upanja in novega
življenja. Če pustimo, da se nas dotakne njegova ljubezen, se začne naše življenje spreminjati
in dobiva nov smisel. Po poti vere na neki način
doživi človek vstajenje in obuditev.
Vesel sem, da ste se v Mariboru odločili za
misijon. To je lepa priložnost za poglobitev in
utrditev vere vseh verujočih. Papež Frančišek
nas vabi, naj bomo kot Cerkev »na izhodu«. To
pomeni, naj bomo na poti tudi k tistim, ki iščejo
resnico in pričakujejo, da bi jim kristjani podelili
to, kar smo sami že našli in v kar verujemo.
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Misijon je tudi priložnost, da odkrijem lepoto krščanskega občestva, kjer najdem oporo in
spodbudo v hoji za Kristusom. To velja za otroke, mlade, samske, poročene, vdovce, ločene,
starejše …
Misijon nam želi pomagati, da bi se v hitrem
ritmu življenja ustavili in poslušali. Prek Božje besede prihajam v stik z Bogom, ki mi želi
spregovoriti in mi razodeti, da je moj Oče, ki je
poslal svojega Sina, da mi pokaže, da me ljubi
in nas želi skupaj popeljati k lepšemu in polnejšemu življenju. Tega bomo deležni, če si bomo
prizadevali za sinovski in hčerinski odnos z
Očetom v moči Sv. Duha. Bog nas čaka! Pogosto slišim kristjane, ko govorijo: »Prejel sem vse
zakramente, včasih grem tudi k maši«, a to je
tudi vse, kar lahko povedo. Takšna vera ni živa.
Da je naša vera živa, se moramo nenehno duhovno hraniti. Cerkveni očetje so to lepo izrazili, ko so poudarjali, da sta nam za rast vere
podarjeni dve mizi: miza Božje besede in miza
Božjega kruha.
Misijon nas želi pripeljati do teh dveh miz:
»Pridite, čakam vas, obed je pripravljen!« Ob
mizi ljudje najbolj začutimo, da smo družina,
da smo med seboj povezani.
Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in
sestre! Naj nam misijon pomaga, da bi še bolj
spoznali Gospoda, ki nas čaka, da bi mu prisluhnili in njegove Besede ohranili v svojem
srcu, da bi rastli v medsebojni povezanosti kot
občestvo, ki je na poti z Gospodom in nenehno
v hoji za njim; da bi svetu pričevali o njegovi bližini, njegovi dobroti in o njegovem usmiljenju.
Božji blagoslov in obilje milosti Sv. Duha naj
bo z vsemi misijonarji in vsemi, ki se boste misijona udeležili!
† Alojzij Cvikl, nadškof
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Geslo in logotip misijona
Jaírova hči in žena, ki je krvavela
Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo
stran, se je zbrala ob njem velika množica. Bil je
pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov
shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je padel
k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo
hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da
ozdravi in ostane pri življenju!« In odšel je z njim.
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst
let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič
pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala
od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je
namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke,
bom rešena.« In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus
je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je
obrnil v množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje
obleke?« Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš,
kako množica pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se me
je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da bi videl tisto,
ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo
zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se
vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji
je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in
bodi ozdravljena svoje nadloge!«
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Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in
rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ
učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in
je dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó
veruj!« In nikomur ni dovolil, da bi šel z njim,
razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl
vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil
je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se
mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in
mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil
tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za roko in
ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« Deklica je takoj vstala in
hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil,
naj tega nihče ne izve, in velel, naj ji dajo jesti.
(Mr 5,21‒43)
Jair, poln zaupanja, navdušenja, pričakovanja, … stopi do Jezusa in ga prosi to, kar mora
prositi. Pridi, da moja hčerka ozdraví. Njegovo
zaupanje je veliko in prepričanje trdno, da Jezus
to zmore. Sredi te gotovosti ga preseneti novica »zanesljivih« prič in dogodkov, ki mu naznanijo, da je upanje preprosto brezupno. Tudi
če bi bilo mogoče, sedaj ni več. Hči je mrtva in
možnosti za drugačen razplet ni več. Pusti učitelja na miru in se vrni domov. Če je prej bil on
pobudnik dogajanja, pa ga sedaj Jezus sam pomiri in spodbudi, da naj veruje in se ne boji. Ne
pove mu, kaj bo naredil, ampak samo naredi.
Toda ni nepomembno, da k temu dejanju povabi tudi svoje, čeprav niso ne Peter ne Jakob
niti Janez tisti, ki karkoli dodajo temu čudežu.
A želi jih za priče in jim želi dati gotovost, da bo
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po njih mogel nadaljevati delo. Oni bodo skupnost, ki bo živela njegovo Besedo, njegova dela
in njegov spomin.
Tudi danes je to dogajanje še kako prisotno! Kot Jair smo tudi mi polni iskanja. Toliko
je upravičenih prošenj, pričakovanj, … Jezusove
besede nas osvajajo, njegova dobrota nam je
blizu, lik osebe je prepričljiv. A toliko je tudi ovir,
izkušenj, negotovosti, … In potem se zdi, da v
Jezusu pač ni rešitve, še manj v Cerkvi. A Jezus
nam kliče: »Ne boj se, samo veruj!«
Zato je misijon priložnost, da najdemo pot k
Njemu, da iščemo resnično pot vere in zaupanja. Z geslom misijona bi radi povedali, da nam
dogodki misijona želijo pomagati pri odkrivanju bistva vere. Vse, ki verujemo, želijo v veri
okrepiti, vsem, ki iščejo, pa vero osvetliti. Naš
delež pri tem pa je, da zaupamo in se podamo
na pot.
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Pred 20. leti smo se na Betnavi veselili razglasitve prvega slovenskega blaženega. Takrat
nas je sedaj že sveti papež spodbujal, naj si ga
vzamemo za svojega vzornika, vodnika in priprošnjika na poti življenja.
Ker letos obhajamo to pomenljivo obletnico in
ob tem tudi 160-obletnico prenosa sedeža nadškofije v naše mesto, smo se odločili, da je osnova logotipa vzeta iz logotipa ob beatifikaciji.
»Ne boj se, samo veruj!« se prepleta s Slomškovim vodilom, da nam naj bo sveta vera luč.
Ob tem pa barve povezujejo tako mariborske barve kot barve Cerkve – obeh zastav, saj
tudi dogodki misijona prepletajo prizadevanja
za rast evangelija v našem mestu in okolju.
Če pa pogledamo logotip s strani, lahko
opazimo podobo naše pokrajine – rdeča črta
predstavlja Dravo, rumena pa Pohorje in druge
griče, ki nas obdajajo.
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Dragi bratje in sestre!
Skozi mnoga srečanja smo se duhovniki in
laiki spraševali in skušali odkriti, kakšna naj bo
naša misijonska pot. Ob osrednjih točkah, ki so
se nakazovale (poglobitev vere, družina in povezanost župnij), smo iskali način, kako odgovoriti na potrebe sodobnega časa.
Tako je nastal tridelni program:
1. Prvi del misijona (september) želimo ob praznovanju dveh pomembnih obletnic, povezanih z bl. Slomškom, združiti v molitev in
prošnjo za blagoslov vsega dogajanja. Molitev, da bi resnično odprli srca, družine, župnijska občestva, pa tudi okolje, v katerem
živimo. Želimo jih odpreti Bogu samemu in
njegovemu delovanju.
2. Osrednja meseca misijona bosta oktober
in november. Ob kratkih župnijskih misijonskih dogodkih bo v ospredju teh dveh
mesecev skupni odgovor na odprta vprašanja. V tem času bodo dogodki potekali večinoma na dekanijski ravni. Nekateri dogodki
se bodo zgodili tudi na medžupnijski ravni
(sodelovanje med nekaj župnijami). Teme so
bogate, pa tudi izbrani gostje in misijonarji
nam želijo biti pravi pričevalci.
3. Med 1. adventno nedeljo in božičem pa si
želimo, da bi redne dogodke v župniji znali oblikovati tudi z močjo in milostjo misijonskih dni.
Vabimo vas, da v tem misijonskem dogajanju najdete prostor tudi za svoje sodelovanje.
Nemogoče si je zamisliti, da bi bili del vseh dogodkov, vsekakor pa si v tem misijonskem času
postavimo misijon kot pomemben del naših
vsakdanjih obveznosti.
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PREDMISIJON

PRIPRAVA NA MISIJON
Celodnevno češčenje Najsvetejšega
BODI APOSTOL! MOLI ZA MISIJON pred izpostavljenim Najsvetejšim v Slomškovi stolnici, v kapeli Frančiška Ksaverija, vsaj eno
uro na teden, katerikoli dan v času od 4. septembra do 25. decembra 2019 od 8.30 do 18.00. Si za to?
Prijavi se: s. Štefka Klemen, GSM 031/680–213;
stefka.klemen@rkc.si

Molitev za blagoslov misijona
vsak dan v septembru v župnijah
Ponedeljek: MB – Tezno, MB – Brezje, Sv. Križ nad Mariborom
Torek: MB – Sv. Magdalena, Kamnica, Sv. Martin pri Vurberku
Sreda: MB – Sv. Jožef, Sv. Peter pri Mariboru, Sv. Miklavž na
Dravskem polju, Limbuš
Četrtek: MB – Sv. Janez Bosko, MB – Sv. Rešnje Telo, Ruše
Petek: MB – Sv. Križ, MB – Pobrežje, Lovrenc na Pohorju, Sv.
Barbara v Slovenskih goricah
Sobota: MB – Stolnica, MB – Radvanje, Selnica ob Dravi
Nedelja: MB – Mati Usmiljenja, MB – Košaki, Vurberk, Sv. Duh na
Ostrem vrhu, Sv. Marija v Puščavi

Srečanje bolnikov pri puščavski Mariji
Kdaj: 31. avgust ob 10.00
Kraj: sv. Marija v Puščavi
Vodi: nadškof Alojzij Cvikl DJ

Molitveni dan za duhovne poklice
srečanje molivcev za duhovne poklice iz dekanije in nadškofije
Kdaj: 14. september med 8.30 in 12.00
Kraj: Ptujska Gora
Vodi: nadškof Alojzij Cvikl DJ
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priprava in blaženi Slomšek
PRAZNUJMO S SLOMŠKOM
Predavanje
Maribor brez 1859
Kdaj: 2. september ob 19.30
Kraj: Slomškova dvorana, Slomškov
trg 20
Gostje: David Sipoš, dr. Vinko
Potočnik, dr. Miran Lavrič in
dr. Stane Granda

Začetek misijona
160-obletnica prenosa sedeža škofije
Kdaj: 4. september ob 18.30
Kraj: MB ‒ stolnica
Vodi: nadškof Alojzij Cvikl DJ ob somaševanju dekanijskih duhovnikov
Sodelovanje in oblikovanje bogoslužja: dekanija Maribor

Po sveti maši bo gospod nadškof vsem duhovnikom in predstavnikom župnijskih pastoralnih svetov izročil misijonsko svečo, ki
nas bo skozi ves misijon spremljala v domačih župnijah in vabila
k molitvi za misijonska dogajanja.
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PREDMISIJON

Devetdnevnica pred praznikom obletnice beatifikacije
med 9. in 18. septembrom ob 19.00
Vsak večer bodo mašo oblikovali duhovniki in verniki posameznih
župnij iz dekanije. Prenos maše bo na radiu Ognjišče.
Ponedeljek, 9. september
MB – Sv. Jožef in MB – Sv. Magdalena
Torek, 10. september
MB – Sv. Janez Bosko in MB – Radvanje
Sreda, 11. september
MB – Mati Usmiljenja in MB – Košaki
Četrtek, 12. september
MB – Tezno, MB – Brezje, Sv. Peter pri Mariboru in Sv. Barbara
v Slovenskih Goricah
Petek, 13. september
MB – Sv. Rešnje Telo in
MB – Sv. Križ
Sobota in nedelja, 14.
in 15. september
MB – stolnica
Ponedeljek, 16. september
MB – Pobrežje, Miklavž
na Dravskem polju, Sv.
Martin – Dvorjane in
Vurberk
Torek, 17. september
Ruše, Limbuš, Lovrenc
na Pohorju in Sv. Marija
v Puščavi
Sreda, 18. september
Kamnica, Sv. Križ nad
Mariborom, Selnica
ob Dravi in Sv. Duh na
Ostrem vrhu

Tudi po 20. letih me v srcu spremljata vesela množica in navdušenje nad dogodkom. Kljub zelo veliki množici ni bilo o slabi volji niti
sledu. Le veselje, radost in predvsem hvaležnost. Toda najbolj se me
je dotaknilo dejstvo, da je bil sveti oče že drugič v mojem mestu, na
ozemlju naše župnije je razglasil Slomška za blaženega in midva z
ženo ter najini otroci smo lahko bili prisotni.

Milan Čivre, Sv. Križ, Maribor
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priprava in blaženi Slomšek
Koncert ob 20-obletnici beatifikacije
Kdaj: 14. september ob 18.00
Kraj: MB – stolnica
Kaj: sodelovanje pri sv. maši in koncert
Kdo: zbor sv. Nikolaja iz Litije

Obletnica Slomškove beatifikacije

Kdaj: 19. september ob 18.30
Kraj: MB ‒ stolnica
Vodi: nadškof Alojzij Cvikl DJ ob somaševanju duhovnikov
Sodelovanje in oblikovanje bogoslužja: učenci in delavci enot
Zavoda A. M. Slomška

Bdenje pri spominskem križu papeževega obiska
Kdaj: 20. september med 19.00 – 23.00
Kraj: MB – Košaki
Vodi: župnija v sodelovanju s sosednjimi duhovniki

Praznik bl. A. M. Slomška

Kdaj: 24. september 20.30
Kraj: MB ‒ stolnica
Kaj: molitev ob uri Slomškove smrti in sv. maša na Slomškovem
grobu
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KATEHEZE O VERI

MISIJON

Osrednji namen misijona je poglobitev naše vere v vseh, ki se
trudijo živeti svojo vero, kakor tudi vsem, ki iščejo in se sprašujejo, ki upajo, da bodo našli, kar iščejo. S katehezami o veri ne
želimo samo odpreti delčkov našega verovanja, ampak začrtati
celotni okvir.
Kraj: Slomškova dvorana, Slomškov trg 20
Kdaj: torki ob 19.30
Gregor Čušin
Vera v življenju
8. oktober: dr. Maksimiljan Matjaž
Vera v Svetem pismu
15. oktober: br. Miran Špelič
Vera Cerkve
22. oktober: dr. Marijan Turnšek
Vera v zakramentih I. del
5. november: dr. Marijan Turnšek
Vera v zakramentih II. del
12. november: Okrogla miza
pogovor o predstavljenih temah
1. oktober:

V okviru teh katehez bodo v misijonskem času tudi Nikodemovi
večeri govorili o odprtih vprašanjih vere z vidika moralne teologije, družbenega nauka Cerkve in srečevanja z novodobnimi pojavi.
18. – 20. november: NIKODEMOVI VEČERI
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dekanija
VEČERI O VZGOJI

Večere o vzgoji bomo v misijonskem času povezali z redno
vzgojno vsebino in predavanji Salezijanskega centra (Ne)moč
odnosov. Teme se bodo dotikale tako zakonskega odnosa kakor
tudi razmerij v družini, vzgoje, prenašanja vere in še česa. Za
sklep bo sledila okrogla miza, ki bo ob odprtih temah dodala
še kaj več.
Kraj: MB – Sv. Janez Bosko, Engelsova 66
Kdaj: četrtki ob 19.00

Marko Juhant
Temelji vzgoje
17. oktober: Drago Jerebic
Zasvojenost z alkoholom
24. oktober: Kako naj starši posredujejo vero otrokom
7. november: zakonca Tavčar
Zakon – temelj odnosa in družine
14. november: Dr. Stanko Gerjol
Vzgoja za zaupanje in trajne odnose
21. november: zakonca Jereb, Anica Durić, Slavko Žižek
in kdo od predstavnikov ločenih ter
drugače preiskušanih zakoncev
Stiske in preizkušnje zakonskega odnosa in
družine
10. oktober:
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MISIJON ZA OTROKE IN MLADE
Stična mladih 2019
vseslovensko srečanje mladih

Kdaj: 21. september
Kraj: Stična
Kako tja: Kot dekanija se bomo s skupnimi prevozi odpravili na ta
festival mladosti (skupni avtobusni prevoz).

Srečanje ministrantov in kviz
nadškofijsko
Kdaj: 19. oktober
Kraj: MB – Sv. Janez Bosko
Kdo: Ob ministrantih iz dekanije se bodo zbrali tudi ministranti iz
vse nadškofije.

Romanje mladih v Krakov
nadškofijsko romanje
Kdaj: 26. do 30. oktober
Kraj: Krakov
Kdo: romamo z agencijo Aritours
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Jesenski dekanijski oratorij

Kdaj: 28. – 30. oktober med 9.00 in 16.00
Kraj: MB – sv. Janez Bosko
Kaj: Dva dneva oratorija v samem centru, tretji dan izlet.
Kdo: Pripravljajo animatorji Salezijanskega mladinskega centra v
sodelovanju z animatorji drugih župnij.

Počitniški dnevi s skavti

Kdaj: 28. – 30. oktober med 9.00 in 16.00
Kraj: MB – Tezno
Kaj: Dva dneva oratorija pri cerkvi na Teznu, tretji dan izlet.
Kdo: Pripravljajo skavti stega Maribor 1 in Maribor 2 ter animatorji.

Srečanje birmancev ‒ nadškofisjko
Kdaj: 16. november
Kraj: Zavod A. M. Slomška (Vrbanska)

Adventna duhovna obnova za mladino
Kdaj: 21. december
Kraj: Gradec

Sveta maša in srečanje za mlade in študente
Kdaj: oktober in november v sredo ob 19.00
Kraj: MB – stolnica
Kaj: Sveta maša in različna srečanja po njej

Medžupnijski športni popoldan

Kdaj: novembra ali decembra
Kraj: telovadnica na Vrbanski cesti (ZAMS)
Kaj: turnir v malem nogometu
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»ODRINI NA GLOBOKO!«

MISIJON

Priložnost za misijonsko spoved

Ob možnosti v domačih župnijah bomo v misijonskem času imeli priložnost prejeti zakrament sv. spovedi ali pa si vzeti čas za
misijonski pogovor.
Kdaj: petki v oktobru in novembru
Čas: 8.00 – 12.00 in 15.00 – 19.00
Kraj: MB – Mati Usmiljenja, MB – stolnica, MB – sv. Janez Bosko

Uvajanje v krščansko meditacijo
Kdaj: 7., 14. in 21. oktober ob 19.15
Kraj: MB – sv. Magdalena
Prijava: p. Ivan Hočevar, DJ

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju

Kdaj: začetek 28. oktobra ob 19.15 (5 zaporednih ponedeljkov)
Kraj: MB – sv. Magdalena
Prijava: p. Ivan Hočevar, DJ

Misijonska duhovna obnova za častilce Jezusovega
in Marijinega Srca
Kdaj: 2. november 15.00 – 20.00
Kraj: MB – stolnica
Prijava: g. Janez Vagner, Slomškov trg 20

Misijonska duhovna obnova

Kdaj: 7. december 9.00 – 18.00
Kraj: Slomškova dvorana, Slomškov trg 20
Prijava: s. Štefka Klemen, OSU

Osebno vodene duhovne vaje

Kdaj: 8. – 10. november
Kraj: Olimje
Prijava: s. Štefka Klemen, OSU – do 5. novembra tel. 031 680 213

Duhovne vaje s Šolskimi sestrami

Kdaj: 8. – 10. november
Kraj: Kančevci
Prijava: s. Polonca Majcenovič, ŠS – do 6. novembra na
polonca.majcenovic@ssfcr.org ali 02 23 45 806

Ulični misijon

Kdaj: oktober oz. november
Kraj: center mesta
Kdo: skupnost Emanuel
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GRADIMO OBČESTVO
Srečanje sodelavcev in prejemnikov pomoči
pri Župnijskih karitas
Kdaj: 5. oktober
Kraj: MB – sv. Janez Bosko
Pripravlja: Nadškofijska karitas in Župnijske karitas

Srečanje župnijskih sodelavcev

Kdaj: 11. oktober ob 19.00
Kraj: Maribor ‒ Pobrežje
Namenjeno: Na srečanje vabljeni najožji sodelavci v župnijah.

Peš popoldansko romanje družin

Kdaj: 27. oktober ob 15.00
Kraj: Košaki (cerkev) – Gorca (Malečnik)
Namenjeno: Povabljene družine in vsi ljudje, ki se radi družijo ob hoji.

Maša za vse naše rajne pred praznikom Vseh svetih
in spominom rajnih
Kdaj: 31. oktober ob 11.00
Kraj: MB – Pobrežje
Vodi: Somaševanje vodi nadškof Alojzij Cvik DJ z dekanijskimi
duhovniki

Romanje sodelavcev Karitas na vseslovensko
srečanje ob Tednu Karitas
Kdaj: 27. november
Kraj: Ponikva ‒ Celje

Spokorno bogoslužje sodelavcev Karitas
Kdaj: 14. december ob 9.00
Kraj: Limbuš
Namenjeno: vsem sodelavcem Župnijskih karitas
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VEČER ODPRTIH CERKVA

MISIJON

Misijon nas vabi, da se v tem času odpremo tudi navzven. Večer
odprtih cerkva je priložnost, da odkrijemo bogastvo cerkva, ki ga
najdemo v njih, obuditi v tej noči duhovno, kulturno in še kakšno
razsežnost našega krščanstva.
Kdaj: 23. november med 20.00 – 24.00
Namenjeno: Vsem, ki želijo odpreti svoja srca bogastvu krščanske
dediščine.

Bazilika MATERE USMILJENJA – frančiškani
Večer ob koncertih, literaturi in sakralni umetnosti

Stolna cerkev SV. JANEZA KRSTNIKA

Večer slavljenja z različnimi skupinami duhovno-ritmične glasbe

Cerkev SV. ALOJZIJA – Glavni trg

prebiranje Svetega pisma – svetopisemski maraton

Cerkev SV. MAGDALENE – jezuiti

Vodena meditacija, priložnost za pogovor, ogled dveh filmov z
duhovno vsebino ter pogovor ob njih

Kapela Šolskih sester – Strossmayerjeva

Molitev, pogovor, petje psalmov in srečanje z ženskimi redovnimi
skupnostmi v našem mestu

Cerkev SV. JOŽEFA – Studenci

Molitev, pogovor, film … s sv. Frančiškom
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DEKANIJSKI MISIJONSKI DAN

Ker bo misijon v naši dekaniji v zadnjem delu potekal po župnijah
in ne bo skupnega sklepa. Ne želimo, da se misijon in duhovna
prenova zaključita. Zato bo eden osrednjih dogodkov misijona
Dekanijski misijonski dan. To bo dan praznovanja, povezanosti,
priložnosti, opogumljanja, pesmi, pričevanja, spoznavanja – sodelovali bomo vsi. Zato je pomembno, da se čutimo povabljene
v samo dogajanje.
Kdaj: 1. december med 15.00 – 19.00
Kje: športna dvorana Zavoda A. M. Slomška (Vrbanska cesta)
Namenjeno: Vsem
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Jakobova nedelja
srečanje župnij zahodnega dela dekanije
Kdaj: 28. julij ob 10.00
Kraj: Limbuš

Slavljenje za družine

Kdaj: vsako drugo nedeljo v mesecu ob 16.00
Kraj: MB – Sv. Janez Bosko
Kaj: srečanje ob slavljenju, pričevanju, druženju

Ruška nedelja
srečanje župnij zahodnega dela dekanije
Kdaj: 15. september ob 10.00
Kraj: Ruše

Transitus
spomin smrti sv. Frančiška
Kdaj: 3. oktobra ob 19.00
Kraj: MB – Mati Usmiljenja (frančiškani) in MB – Sv. Jožef
(kapucini)

Romanje na Ptujsko Goro

Kdaj: 6. oktobra popoldan
Kraj: Ptujska Gora
Kdo: Župnije MB – sv. Križ, MB – Sv. Rešnje Telo, MB – Sv. Janez
Bosko in MB – Radvanje

Misijonska razstava ob 20-letnici smrti
B. sl. Andreja Majcna
Kdaj: 6. – 20. oktobra
Kraj: MB – Sv. Janez Bosko
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med župnijami
Misijonska nedelja
srečanje župnij zahodnega dela dekanije
Kdaj: 20. oktober ob 10.00
Kraj: Lovrenc na Pohorju

Srečanje lovskih družin

Kdaj: 26. oktober ob 10.00
Kraj: Sv. Duh na Ostrem vrhu

Bratovska nedelja
srečanje župnij zahodnega dela dekanije
Kdaj: 3. november ob 10.00
Kraj: Selnica ob Dravi

Martinova nedelja
srečanje župnij zahodnega dela dekanije
Kdaj: 10. november ob 10.00
Kraj: Kamnica

Romanje med župnijami mesta Maribor

V tem času se bodo obiskali tudi župljani mestnih župnij in jih
tako povezali.
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Žegnanje na malečniški Gorci
Kdaj: 8. september

Žegnanje pri Sv. Križu nad Mariborom
Kdaj: 15. september

Misijonski dnevi župnije MB – Košaki
Kdaj: september

Misijonski dnevi Stolne župnije
Kdaj: 26. – 29. september

Misijonski dnevi župnije Malečnik
Kdaj: 28. september

Žegnanje v župniji MB – Radvanje –
Frančiškova nedelja
Kdaj: 6. oktober

Romanje župnije MB – Sv. Janez Bosko
h krstnemu kamnu B. sl. Andreja Majcna
Kdaj: 9. oktober

Misijonski dnevi župnije MB – Tezno
Kdaj: 17. – 20. oktober

Obletnica posvetitve mariborske stolnice
(19. oktober)
Kdaj: 18. oktober ob 18.30
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župnija
Molitev za rajne in blagoslov pokopališč
Pobrežje ob 15.00
Dobrava ob 14.00
Lovrenc na Pohorju ob 13.00
Puščava ob 15.00
Selnica ob Dravi ob 10.00
Sv. Duh na Ostrem Vrhu ob 10.30
Kamnica ob 14.00
Sveti Urban ob 11.00
Sv. Križ nad Mariborom ob 9.00
Ruše ob 14.00
Limbuš ob 14.30
Gorca pri Malečniku ob 14.00
Sv. Barbara v Slovenskih goricah ob 14.00
Vurberk ob 14.00
Sv. Martin pri Vurberku ob 14.00
Miklavž na Dravskem polju ob 8.00

Misijonski dnevi župnije MB – Mati Usmiljenja
Kdaj: 3., 9., 10., 16., 17 in 24. november

Žegnanje v župniji Sv. Martin pri Vurberku Dvorjane
Kdaj: 10. novembra

Misijonski dnevi župnij MB – Sv. Janez Bosko
in MB – Radvanje
Kdaj: 8. – 17. november

Župnijska izobraževalna večera župnije Limbuš
Kdaj: 14. novembra in 12. december ob 18.30

Misijonski dnevi župnije MB – sv. Magdalena
Kdaj: med 29. novembrom in 22. decembrom

Molitev in okrasitev kipa Brezmadežne
na Glavnem trgu – srečanje gasilcev
Kdaj: 8. december ob 11.00

Še veliko je dogodkov, ki se bodo v tem času zgodili po naših
župnijah, pa sedaj še niso postavljeni v ta program. Vsekakor pa
nam bodo župnijska oznanila in spletne strani pomagale pri iskanju misijonskih vsebin.
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ŽUPNIJA KAMNICA

Cesta v Rošpoh 21, 2351 Kamnica
zupnijakamnica.wordpress.com

ŽUPNIJA LIMBUŠ

Limbuška 32, 2341 Limbuš

ŽUPNIJA LOVRENC NA POHORJU

Benediktinska pot 4, 2344 Lovrenc na Pohorju
zupnija.lovrenc.net

ŽUPNIJA MARIBOR – BREZJE
Na trati 7, 2000 Maribor

ŽUPNIJA MARIBOR – KOŠAKI

Košaški dol 153, 2000 Maribor
zupnijambkosaki.wordpress.com

ŽUPNIJA MARIBOR – POBREŽJE
Kosovelova ulica 1a, 2000 Maribor
marijamaticerkve.si

ŽUPNIJA MARIBOR – RADVANJE

Lackova 2, 2000 Maribor
maribor.donbosko.si
upravljano iz župnije Maribor – sv. Janez Bosko

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. JANEZ BOSKO – salezijanci
Engelsova 66, 2000 Maribor
maribor.donbosko.si

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. JANEZ KRSTNIK – stolnica
Slomškov trg 20, 2000 Maribor
stolnica-maribor.si

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. JOŽEF – kapucini – Studenci
Ob izvirkih 5, 2000 Maribor
sv-jozef-maribor.si

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. KRIŽ
Ertlova 4, 2000 Maribor
sveti-kriz.si
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NASLOVI ŽUPNIJ NAŠE DEKANIJE
ŽUPNIJA MARIBOR – SV. MAGDALENA – jezuiti
Magdalenski trg 3, 2000 Maribor
zupnija-mb-magdalena.rkc.si

ŽUPNIJA MARIBOR – MATI USMILJENJA – frančiškani
Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 7, 2000 MB
bazilika.info

ŽUPNIJA MARIBOR – SV. REŠNJE TELO
Radvanjska 19, 2000 Maribor
svetoresnjetelo.si

ŽUPNIJA MARIBOR – TEZNO
Vrablova 21, 2000 Maribor
zupnijatezno.si

ŽUPNIJA RUŠE

Gimnazijska 5, 2342 Ruše
zupnijaruse.si

ŽUPNIJA SELNICA OB DRAVI

Slovenski trg 7, 2352 Selnica ob Dravi
zupnija-selnica.si

ŽUPNIJA SV. BARBARA V SLOVENSKIH GORICAH
Zgornja Korena 31, 2242 Zgornja Korena

ŽUPNIJA SV. DUH NA OSTREM VRHU

Sv. Duh na Ostrem Vrhu 54, 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Oskrbovano iz župnije Selnica ob Dravi

ŽUPNIJA SV. KRIŽ NAD MARIBOROM
Gaj nad Mariborom 2, 2354 Brestrnica
Oskrbovano iz župnije Kamnica
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ŽUPNIJA SV. MARIJA V PUŠČAVI

Puščava 4, 2344 Lovrenc na Pohorju
Oskrbovano iz župnije Lovrenc na Pohorju.

ŽUPNIJA SV. MARTIN PRI VURBERKU
Dvorjane 54, 2241 Spodnji Duplek
zupnija-dvorjane.si

ŽUPNIJA SV. MIKLAVŽ OB DRAVI

Nad izviri 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju

ŽUPNIJA SV. PETER PRI MARIBORU
Malečnik 34, 2229 Malečnik
malecnik.si

UNIVERZITETNA ŽUPNIJA MARIBOR
Slomškov trg 20, 2000 Maribor
unizup.si

ŽUPNIJA VURBERK

Vurberk 86, 2241 Spodnji Duplek
zupnija-vurberk.rkc.si

VIKARIAT A. M. SLOMŠKA
Vrbanska 30, 2000 Maribor
z-ams.si

Celotno vsebino misijona boste lahko spremljali tudi na posebni
internetni strani, ki smo jo postavili za to priložnost. Na njej bo
vse, kar se bo dogajalo.

misijon-maribor.rkc.si

Programska knjižica za Misijon dekanije Maribor 2019
Logotip misijona: Vera Klepej Turnšek
Fotografije: arhivi župnij, Salve, splet
Priprava za tisk: Salve d.o.o. Ljubljana
Izdala Dekanija Maribor, april 2019
Odgovarja: Marko Veršič
Za interno uporabo

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA
Gospod,
vse, kar smo in kar imamo,
je dar Tvoje ljubezni.
Iz nje hočemo živeti
in jo z veseljem oznanjati.
Ob misijonu v naši dekaniji
se obračamo k Tebi in Te prosimo,
da bi kot bl. Slomšek
tudi mi goreli za vero
in bili priče Tvoje luči za vse ljudi.
Izročamo Ti otroke in mlade,
naj doživijo to ljubezen,
zakonce in družine,
naj jo prenašajo na mlade rodove,
bolne, ostarele in vse, ki so v stiski,
naj v njej črpajo moč in upanje,
da jo bodo nekoč živeli v polnosti.
Gospod, sprejmi vsakega
in mu pomagaj najti pot k Tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Bl. A. M. Slomšek,
prosi za nas!
Naši župnijski zavetniki,
prosite za nas!

