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Nadškofijski svetoletni program 
 

NOVEMBER / DECEMBER 2015 

ned.  
29. nov. 
– pon.  
7. dec. Mb - stolnica 

molitvena devetdnevnica za blagoslov svetega leta 
vsak dan med 8.30 in 17.30 se izpostavi Najsvetejše 
na Slomškovem grobu 
17.30 – 20.30: molitveni program:  
17.30 molitvena ura,  
18.30: sveta maša; 19.30: molitvena ura  
program vsak dan pripravljajo različne skupine 

tor.  
8. dec.  

Mb - stolnica 

17.30: Glavni trg – kronanje Marijinega kipa na 
kužnem znamenju na Glavnem trgu 
18.30: stolnica – razglasitev svetega leta in izročitev 
svetoletnih simbolov dekanom marib. nadškofije 

ned.  
13. dec.  

Mb – stolnica  
 
 

odprtje svetoletnih vrat + sprejem Betlehemske lučke 

16.00: stolnica – odprtje svetoletnih vrat in 
nadškofova maša s sprejemom luči miru; procesija po 
ulicah Maribora do frančiškanov;  
odprtje svetoletnih vrat v baziliki 
18.00: Marija, pobožnost v baziliki; 19.00: sv. maša 

Mb – frančiškani  

ned.  
20. dec.  

Ptujska Gora 
14.00: spovedovanje  
15.30: odprtje svetoletnih vrat in nadškofova maša 

JANUAR 2016 

pon. 
18. jan. 

Mb - stolnica ekumenska molitev ob začetku tedna edinosti 

ned.  
24. jan.  

Mb - frančiškani 
10.00: praznik župnije – Mati usmiljenja, patrocinij 
vodi nadškof 

FEBRUAR 2016 

tor.  
2. feb.  

Mb - frančiškani 
15.00: sklep leta posvečenega življenja –  
srečanje posvečenih oseb ob sklepu 

sre.  
10. feb.  

Mb - stolnica 
18.30: nadškofova maša s pepelenjem in imenovanje 
škofijskih misijonarjev usmiljenja 

pet. 
19. feb. 

Mb - stolnica 
18.30: srečanje katehumenov vse nadškofije in 
izročitev veroizpovedi 
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Nadškofijski svetoletni program 
 

MAREC / APRIL 2016 

sob.  
12. mar. 

Mb – stolnica 9.30 plenum nadškofijske Karitas Maribor 

pet. 18. – 
sob. 19. 
mar. 

24- urno spovedovanje 

Ptujska Gora 7.00 – 7.00: spovedovanje 

Mb – stolnica  7.00 – 24.00: spovedovanje 

Mb - frančiškani 

7.00 – 20.00: spovedovanje 
24.00 – 9.00: spovedovanje 
24.00: sv. maša z nagovorom  
nadškofa em. Marjana Turnška 

Mb – sv. Jožef 
10.00: slovesno praznovanje godu sv. Jožefa in 
sklep 24 urnega spovedovanja v Mariboru 

čet. 
24. mar. 

Mb – stolnica 9.00: krizmena maša 

pet. 25. mar. – sob. 2. apr. devetdnevnica Božjega usmiljenja 

pet. 25. – 
ned. 27.  

Vse župnije velikonočno tridnevje  

pon. 28. – 
tor. 29. 

Mb – stolnica  17.30: molitvena ura; 18.30: sv. maša 

sre. 30. – 
čet. 31.  

Mb – frančiškani 18.00: molitvena ura; 19.00: sv. maša 

pet. 1. – 
sob. 2.  

Ptujska Gora 17.00: molitvena ura; 18.00: sv. maša 

ned. 3. Ptujska Gora 
16.00: nedelja Božjega usmiljenja – sklep 
devetdnevnice s slovesno sv. mašo 

JUNIJ 2016 

sre.  
8. jun. 

Ptujska Gora 10.00: dies sanctificationis – celotne metropolije 

ned.  
19. jun. 

Mb – stolnica 10.00: sv. Janeza Krsnika – patrocinij   

pet.  
24. jun.  

Ptujska Gora nočno romanje mladih 

sre.  
29. jun. 

Mb – stolnica mašniško posvečenje 
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Nadškofijski svetoletni program 
 

JULIJ 2016 

pet. 1. 
Ptujska Gora 

19.00: mol. ura; 20.00: vigilija, procesija; 24.00: sv. maša 

sob. 2.  10.00: Šentvoršca – patrocinij 

tor. 5. Mb - stolnica 11.00: srečanje duhovnikov jubilantov  

ned. 10.  

9.00: Sv. maša Sv. Duh na Ojstrem vrhu obmejno srečanje 
mariborskega nadškofa in 
graškega škofa  

11.30: Sv. maša Pankracij nad Remšnikom  

17. 00: večernice Sv. Jernej nad Muto 

pet. 29.  Ptujska Gora srečanje župnijskih gospodinj na god sv. Marte 

AVGUST 2016 

ned. 14.  
Ptujska Gora 

19.00: mol. ura; 20.00: vigilija, procesija; 24.00: sv. maša 

pon. 5. 10.00: praznik vnebovzetja Device Marije 

SEPTEMBER 2016 

sob. 10.  Ptujska Gora 8.30: nadškofijski molitveni dan za duhovne poklice 

sob. 24.  Mb - stolnica 18.30: praznik bl. A. M. Slomška nadškofova maša  

ned. 25.  Maribor Slomškova nedelja in 10. obl. razglasitve nadškofije 

OKTOBER / NOVEMBER 2016 

sre.  
19. okt. 

Mb - stolnica 
18.00: večernice, 18.00: obletnica posvetitve stolnice, 
nadškofova maša 

sob.  
1. okt. 

Koroška naddekanija 
romanje naddekanij ob sklepu leta v 
svetoletne cerkve   
10.00 – 11.15: rožni venec in 
spovedovanje pri frančiškanih 
11.30: nadškofova sv. maša v stolnici 
popoldan si župnije naredijo svoj 
program in lahko poromajo še na 
Ptujsko Goro                                          

sob.  
8. okt.  

Ptujsko – ormoška 
naddekanija 

sob.  
22. okt. 

Mariborska naddekanija 

sob.  
29. okt. 

Slovenjegoriška naddekanija 

sob.  
19. nov. 

Bistriško – konjiška 
naddekanija 

ned.  
20. nov. 

10.00: Ptujska Gora  sklep leta Božjega usmiljenja in zaprtje 
svetoletnih vrat 
 

10.00: Maribor – frančiškani  

18.30: Maribor – stolnica 




