
 V MARIJINEM MESECU MAJU    
 
Maj: šmarnice vsak dan med tednom  
- v Sp. Kungoti ob 17.30 uri - v Zg. Kungoti ob 18.30 uri. 
Šmarnično branje v času koronavirusa: Imena za Marijo 

ŠMARNICE ZA OTROKE: Največji dar (avtorica Marjeta Cerar - nagovor) 

Spletna aplikacija (predvsem za osnovnošolce): po prijavi šmarničar vsak dan lahko 
posluša šmarnice + odgovori na vprašanje, povezano z vsebino, in odpre polje - tako 
sestavlja plakat.                                                                                                                   
Šmarnični izziv (predvsem za mlajše otroke in prvo triletje, vsak dan nov list)              
Šmarnični listek z nalogo (za domače tiskanje in sestavljanje plakata)     Povezave so za 
prvi dan, vsak dan bomo gradivo delili tudi na FB-profilu, objavljeno pa bo tudi na: 
https://bit.ly/35fB3rM                                                                                                               
ŠMARNICE ZA ODRASLE: Sveti Janez Henrik Newman (avtor dr. Bogdan Dolenc - 
nagovor) Vpišite na Iskanje in vsak dan boste našli besedilo. 

1. maj: Jožef Delavec – začetek šmarnične pobožnosti, prvi petek 

3. maj: nedelja dobrega Pastirja – svetovni molitveni dan za duhovne 
poklice. Vsak duhovni poklic je dar, je sad mnogih molitev. In mi jih tako zelo 
potrebujemo! Toliko župnij je že praznih. Premalo molimo?!  
12. maj: celodnevno čaščenje  od   8. – 17. ure.               
Svečina – 13. 5., Jurij – 14. 5.,   Sp. Kungota – 15. 5. 
Ustavimo se ob Jezusu, ga počastimo, molimo in prosimo za nas same in za 
druge. Silna je njegova ljubezen do nas, Gospodova zvestoba traja na veke. Kako 
dolgo pa naša? Pridite, zahvaljujmo se mu priporočimo. 
13. maj: Fatimska Mati Božja 
 
21. maj: GOSPODOV VNEBOHOD je potrditev njegovega kraljevanja. Prava 
ljubezen je najmočnejša potrditev tega. S sveto evharistijo naj v nas vzpostavi 
Božje kraljestvo. Naj mu s svojim življenjem zapojemo slavo. 
22. maj: začetek binkoštne devetdnevnice 
31. maj: BINKOŠTI – zadnji dan šmarnic. Gospod, pošlji svojega Duha in 
prenovi obličje zemlje! Pridi, Sveti Duh, Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih 
ogenj svoje ljubezni, da ne bomo tako razdvojeni, sovražni do drugače mislečih. 
Naj nam Sveti Duh pomaga razumeti, kako se moramo varovati pred okužbo, 
predvsem sebe.  
…………………………………………………………………………………… 
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MOLITEV, ki jo predlaga papež 

O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja. 

Tebi se izročamo, Zdravje bolnikov, ki si se poleg križa pridružila Jezusovi 
bolečini in ohranila trdno svojo vero. 

Ti, Rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo, in smo prepričani, da boš 
za to poskrbela, da se bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in praznovanje 
po tem trenutku preizkušnje. 

Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bomo svojo voljo uskladili z Očetovo in 
storili to, kar nam bo rekel Jezus, ki je nase naložil naše trpljenje in si naprtil 
naše bolečine, da nas prek križa privede do veselja vstajenja. Amen. 

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj 
v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in 
blagoslovljena Devica. Amen. 

V mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast devici Mariji. Prav tako 
naj se slovenska katoliška občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška 
in vsak dan zmolijo rožni venec za prenehanje epidemije. 

BRANJE ŠMARNIC ZA ODRASLE lahko poteka po cerkvah v okviru 
rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih 
navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so 
povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio 
Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je 
objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada. 



Papež Frančišek spodbuja vernike, naj 
znova odkrijejo “domačo” razsežnost 
rožnega venca 

Bliža se mesec maj, ko Božje ljudstvo še posebej 
zavzeto izraža svojo ljubezen in pobožnost do Device Marije. Po izročilu se ta 
mesec po domovih, v družinah moli rožni venec. Omejitve, ki nam jih nalaga 
pandemija, so nas prisilile, da smo ovrednotili to “domačo” razsežnost molitve, 
tudi z duhovnega vidika. 

Zato mi je prišlo na misel, da bi vsem predlagal, da v mesecu maju odkrijete 
lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko storite skupaj ali posamič; 
sami se odločite glede na okoliščine. Poleg tega vam ponujam besedilo dveh 
molitev k Mariji, ki ju lahko molite ob koncu rožnega venca in ki ju bom tudi 
sam molil v maju, duhovno povezan z vami.  

Dragi bratje in sestre, ko bomo skupaj zrli Kristusovo obličje s srcem Marije, 
naše matere, nas bo to še bolj povezalo v duhovno družino in nam pomagalo 
premagati sedanjo preizkušnjo. Jaz bom molil za vas, še posebej za najbolj 
trpeče, vi pa, prosim, molite zame. Iz srca se vam zahvaljujem in vas 
blagoslavljam. (papež Frančišek) 

Na spletni strani  Slovenskega katehetskega urada (SKU) bodo vsak dan dostopne 
povezave do šmarnic tako za otroke kot za odrasle. Prav gotovo pa bodo tudi na 
Radiu Ognjišče, na internetu in FB. Letos so možnosti naslednje: 

IMENA ZA MARIJO  

Letošnje šmarnice založbe Salve so napisane iz življenjskih izkušenj 
domače vzgoje otrok. Primerne so tako za prebiranje v cerkvi ali ob 
kapelicah, če se bomo že smeli zbirati v večjem številu, kakor za 
prebiranje v družinskem krogu..                                                                                                                                            
Imena za Marijo spoznamo v pogovorih šestčlanske družine z majhnimi 
otroki. V tem (malo olepšanem) vsakdanu Marija vstopa v življenja otrok 
in odraslih. Prek nje pa starša spodbujata svojo mladež k dobroti, vztrajnosti in živi veri.                                                                                                                   
Branje je s svojo zgodbo primerno tudi za branje v družini. 

Šmarnice za otroke NAJVEČJI DAR nas povabijo v življenje slovenske družine. 
Spremljamo jo v teku cerkvenega leta, ob drobnih radostih vsakdana, pa tudi v družinskih 
preizkušnjah in njeni priprošnji Marijinemu varstvu. Gre za resnične zgodbe, ki so se 
dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas.  

ŠMARNICE ZA ODRASLE SVETI JANEZ HENRIK 
NEWMAN – svetnik, ki nagovarja srca pa nam približajo 
svetniško življenje Janeza Henrika Newmana in nas obogatijo z 
njegovimi najlepšimi mislimi o Mariji. Avtor si želi, da bi bile 
kot drobni biseri, ki jih bomo nanizali v ogrlico in jo podarili 
njej, ki je »mojstrovina Božjih rok in okrašena z najsijajnejšo 
lepoto«. Svetnikovo življenje dobro povzema njegova misel: 
»Ni mi do tega, da premagam sogovornikov razum, ne da bi se 
hkrati dotaknil njegovega srca.« Naj ta misel nagovori tudi sodobnega majniškega 
iskalca. 

V CERKVE SE VRAČAJO SVETE MAŠE Z VERNIKI 

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve 
ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Tako se bodo verniki 
lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere zakramente.                                 
Za ohranjanje zdravja vernikov ter slovenskega prebivalstva, so škofje, 
sklenili, da se svetih maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi 
zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke.                                               
V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo 
samo na roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno obvezno prezračiti cerkve. 
Verniki se ne smejo zadrževati pred cerkvijo.                                                    
Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakramenta krsta in cerkvene 
poroke z največ 15 udeleženci. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do 
sedaj ob upoštevanju državnih predpisov. Župnijski verouk je do nadaljnjega 
še vedno odpovedan in poteka na daljavo. 

Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam 
priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, 
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje. Dovoljeno je 
ljudsko petje.                                                                                                              
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno 
razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej 
verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim 
omogočijo nemoten prehod.                                                                                
Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, 
kapelah in veroučnih prostorih. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita 
zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.                                                                               
Škofje ordinariji do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske 
svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na 
kateri koli dan.  


