
 
 
1. maj: sv. Jožef, delavec, praznik dela, začetek šmarnične pobožnosti.                
"Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi" (Kol 23) 
4. maj: sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev, PRVI PETEK 
6. maj: 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma 
 
9. maj: 12. dekanijsko romanje vdov in vdovcev v Kamnik, avtobus se polni 
 
10. maj: GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik.  "Oče, prosimo te, naj po 
Jezusovi  obljubi dosežemo, da bo vedno živel z nami na zemlji in da bomo mi 
živeli v nebesih z njim." 
 
11. maj: začetek binkoštne devetdnevnice v čast Svetemu Duhu 
12. maj: celodnevno češčenje sv. evharistije v Zgornji 
Kungoti 
13. maj: 7. velikonočna nedelja, nedelja družbenega 
obveščanja 
15. maj: celodnevno češčenje v Spodnji Kungoti 
19. maj: župnijsko romanje v Idrijo. Prijavite se. 
 
20. maj: BINKOŠTNA nedelja. "Pridi, Sveti Duh, napolni 
srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni." – Saj 
brez tvoje milosti človek poln je bednosti. Duši madeže izmij, kar je suho, spet 
zalij in ozdravi rane vse." 
 
21. maj: Marija, Mati Cerkve. Marija je Jezusova mati, s tem tudi mati Cerkve in 
tako tudi naša mati. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj … 
24. maj: Marija, pomočnica kristjanov, praznik Marije pomagaj. "Naj kot ti živimo, 
varno pot nam kaži, grehov vseh nas reši,čisto vest ohrani." 
 
26. maj: sveta birma v Svečini 
 
27. maj: SVETA TROJICA. Čast in hvala ti, Bog Oče, edinorojeni Božji Sin in Sveti 
Duh; neskončna je tvoja ljubezen do nas. 
31. maj: TELOVO – sveto rešnje Telo in sveta rešnja Kri. "Dan slovesni se ponavlja, 
dan ustanovni se proslavlja, kar je dana ta skrivnost. (Pesem slednica) 
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BESEDA ŽIVLJENJA:  

 

Marijin mesec 

 
Maj je mesec veselja, pomladi, cvetja, življenja, ki se prebuja. Vse to 
izražamo v češčenju naše nebeške Matere Marije.  
Vsi: otroci, mladi in stari potrebujemo mater in prav na te potrebe 
odgovarja Bog z Marijo. Tudi če nas zapusti človeška mama, nas 
nebeška nikoli ne bo. Še več, ona je pribežališče grešnikov, tolažnica 
žalostnih, pomoč kristjanov ... Vse to 
vzklikamo in prepevamo v litanijah 
Matere Božje. Zato vas vsako leto 
goreče in toplo vabimo, da bi okusili 
to Marijino ljubezen in živeli pod 
njenim varstvom.  
 
Vabimo tudi, da obnovite lepo in 
starodavno tradicijo, da v stanovanju 
na vidnem mestu postavite Marijin kip ali sliko, pred katerim naj bo 
sveže cvetje. Prav svežina cvetja govori o naši trajni povezanosti z 
Marijo.  
Priporočamo, da bi v tem mesecu celotna družina poromala v kakšno 
Marijino božjepotno svetišče, na primer na Ptujsko goro, Turnišče, v 
Maribor v cerkev Matere milosti 
(frančiškani), na Brezje …  
Tako bo naše srce veselo prepevalo 
pesem Spet kliče nas venčani maj k 
Mariji v nadzemeljski raj. Predokus 
tega zemeljskega raja naj bodo na 
poseben način letošnje šmarnice!  
 
Ave Marija. 
  

http://www.zupnija-kungota.si/


Marijin mesec maj - šmarnice  

Začel se je Marijin mesec maj, ko se bomo zopet zbirali k 
šmarnicam. Lepo ste povabljeni, da ob branju majniških zgodb 
skupaj z Marijo preživimo lepe trenutke tega meseca. Še 
posebno vabljeni otroci zvečer ob 18.30 uri. 

LETOŠNJE ŠMARNICE 

»Po Mariji k Jezusu,« je bila in je še vedno najbolj varna pot za 
srečno večnost. Ob letošnjih šmarnicah, namenjenih 
predvsem otrokom, bomo prisluhnili legendam in zgodbam, ki 

nam Marijo približajo na poseben način. »O Mariji nam bodo pripovedovali njeni 
starši, sosedje, znanci, pa tudi taki, ki so se mimogrede srečali z njo,« pravi avtor 
Lojze Kozar. Vse s samo enim namenom: da bi nebeško Gospo čim bolje spoznali, se 
navdušili nad njo in jo posnemali. Tako bomo zanesljivo izpolnili Jezusovo voljo in 
zaživeli kot dobri ljudje, kristjani in državljani. 

Najmlajša svetnika vesoljne Cerkve, ki nista mučenca, je razglasil papež Frančišek 
13. maja 2017 v Fatimi. To sta brat in sestra, sveti Frančišek in Jacinta Marto. V 
letošnjih šmarnicah za odrasle skuša p. Branko Petauer po zgledu dveh otrok 
odrasle spomniti na Jezusovo naročilo: »Če se ne spreobrnete in ne postanete 
kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo!« (Mt 18,3). V prvem dnevu 
piše: »S tem ko jima je Cerkev priznala junaško stopnjo kreposti in svetost, je 
dokazano, da njuni življenji svetita še danes. Svetita nam, ki smo v veliki meri 
izgubili občutek za Božjo bližino. S svojo otroško preprostostjo nam pripovedujeta o 
odnosu do Jezusa in Marije.« Ko bomo odrasli dovolili, da se nas dotakne sporočilo 
o pomembnosti molitve, žrtve in dobrih del, ki sta nam ga posredovala sveta 

otroka, bomo tudi mi rasli v milosti pri Bogu in ljudeh. 

Molitev Oče naš 

Papež Frančišek pravi: »Ko molimo očenaš, molimo, kot je 
to počel Jezus. To ni ena od mnogih krščanskih molitev, 
ampak molitev Božjih otrok. Toda, kolikokrat ljudje rečejo 
»Oče naš«, ne da bi vedeli, kaj govorijo. Ali ti, ko rečeš 
»oče«, čutiš, da je On tvoj oče? Imaš odnos s tem očetom? Ko molimo očenaš, se 
povežemo s tem Očetom, ki nas ljubi, Sveti Duh pa je tisti, ki ustvarja vez, občutek, 
da smo Božji otroci.  

 
Tega ne delajo besede, ki jih izgovarjaš, besede so lahko zaigrane.  
 
Ne moreš ogreti drugih, če si sam mlačen, ne moreš pokazati poti, če sam ne 
veš kam. Starši – otroci! Najprej si oglej svoje notranje življenje in povej, kaj 
vidiš. Ali gori v tvojih očeh sijaj, kadar se pogovarjaš o Bogu, ali je to zate 
samo tema kot vse ostale. Se vidi sprememba v tvojem vedenju od tistih dni, 
ko Boga nisi poznal?  
 
Tvoje življenje obrača ljudi k Bogu ali proč od Njega. Če tvoje življenje 
prebuja v drugih tisto najboljše in deluje, da se spreminjajo, potem si na Božji 
poti, ne glede na to, ali o Bogu govoriš veliko ali malo. Če ljudje po srečanju s 
teboj odhajajo pomirjeni in izpolnjeni z mirom , potem Bog govori preko 
tvojega življenja. Bog potrebuje tvoje roke, da bi bil ta svet drugačen. Zato je 
sveti Frančišek nekoč rekel, da bo govoril z besedami samo, če bo potrebno.  
 
Tvoje vedenje do drugih pove vse o tebi, pove o tvojem odnosu do Boga, 
pove o tem, v kar veruješ in kar ljubiš. Ljudje, ki druge gledajo zviška in 
govorijo o Bogu, so podobni gluhemu človeku, ki govori o glasbi. V njihovih 
besedah se čuti, da Boga niso razumeli in občutili. Občuti se, da so se pred 
Njim zaprli in vprašaš se, kako lahko govorijo eno, živijo pa drugo.  
 
Enkrat doumeš, da je tvoje 
življenje edini govor o Bogu, boš 
manj uporabljal različne fraze in 
ljudi bolj objemal, stiskal roko, se 
iskreno nasmehnil, postal boš 
rama, na katero se lahko naslonijo. 
Doumel boš, da Bog govori iz tebe 
na vse načine, po katerih živiš. 
Trudil se boš čim bolj ostati z Njim 
in toliko manj dovoljeval svojim slabostim, da iz tebe delajo slabega človeka. 
Občutil boš, kako velika stvar je biti tista prava luč, in ne bo potrebe, da se 
hvališ in dokazuješ, da to si.  
Mario Žuvela  /z interneta/ 
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