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Mesec maj in šmarnična pobožnost
Slovenskemu človeku in verniku je mesec maj še posebej pri srcu. Tudi zaradi
šmarnične pobožnosti, ko se zbiramo po cerkvah ali ob kapelah, da poslušamo
šmarnično branje, skupaj molimo in pojemo Marijine pesmi. Vse to nam pomaga, da
se utrjujeta naša vera in zaupanje v Boga in v Marijino priprošnjo.
Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov ne vemo, ali se bomo lahko zbirali po naših
cerkvah in kapelah. Prepričan pa sem, da bosta naša ljubezen do Marije in
zaupanje v njeno materinsko priprošnjo našla poti in načine tudi v teh
razmerah.
Duhovno lepoto šmarnične pobožnosti je mogoče doživeti tudi v družinskem krogu,
skupaj z najbližjimi. Dušni pastirji zato povabite vernike, da bodo radi sledili šmarnični
zgodbi. Posebej še vabimo vse katehete, da za šmarnično pobožnost navdušijo
svoje veroučence in po njih tudi odrasle (starše in druge družinske člane). Šmarnice
lahko naročite tudi prek spleta, saj so na razpolago v katoliških knjigarnah
(http://sku.rkc.si/2021/04/11/smarnice-2021/ ). Duhovniki in pastoralni delavci bomo
veliko naredili tudi, če bomo družinam pomagali pri pripravi družinske šmarnične
pobožnosti. Pri tem je lahko v pomoč tudi, če družina pripravi poseben kotiček, ki
bo postal skozi ves mesec maj molitveni kotiček, ki ga bo krasila Marijina
podoba, ob njej pa bosta šopek pomladanskih rož in sveča.
Ta oblika bogoslužja je lahko primeren način tudi za tiste, ki morda že čutijo
utrujenost in so se naveličali spremljati bogoslužje in molitve prek spleta. Lepo bo,
če se pri pripravi šmarnične pobožnosti družina samostojno organizira, da v
okviru družine pripravi pobožnost, ob prebiranju šmarnic, molitvi in petju. Na
ta način lahko postane šmarnična pobožnost v maju novo izkustvo molitve in
predvsem duhovna obogatitev in hkrati lepo družinsko doživetje, ki povezuje.
msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit

“Čisto naše šmarnice” – unikatne šmarnice za vsako družino!
https://www.iskreni.net/cisto-nase-smarnice-unikatne-smarnice-za-vsako-druzino/

Z veroučenci 3. razreda in njihovimi starši bomo v dneh od 3. – 5. 5. ob 19. uri imeli
srečanja združena s sv. mašo - sv. maša in kateheza.
Glede na epidemiološko sliko bo to naš »verouk« in priprava na prejem zakramentov
prve sv. spovedi in sv. obhajila.
Zato bo v teh dneh sv. maša namenjena samo njim.
V župniji imamo v letošnjem pastoralnem letu 7 pripravnikov na prejem zakramentov.
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 9. maja ob 11.30!
V teh dneh vam jih priporočam v molitev!

Čet, 6. 5.
Dominik Savio
Pet., 7. 5.
Gizela
Sob., 8. 5.
Bonifacij IV.
Ned., 9. 5.
6. VELIKONOČNA
NEDELJA

Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Heleno in Antona Gregorca
Prvi petek - ob 19. uri
za + Kristino in Jožefa ter Ivana Pušnika
Slovesnost sv. birme je za nedoločen čas odložena!
Prvi sobota – ob 19. uri
za + Marijo Oder in vse + Odrove

Prva nedelja: darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri za + Zaliko Žigart, obl. in vse + Žigartove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Jožefa Kovača in vse + Brunčkove
Ob 11.30 SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA
Bogu in Devici Mariji na čast za dušno in telesno
zdravje prvoobhajancev, staršev in krstnih botrov

UVODNA MISEL … k šmarnicam za otroke …
Pred seboj imam šmarnično branje za otroke Aca Jeranta, župnika v župniji Tomišelj.
Kot pastoralni delavec in katehet pozna dušo otroka, njegov svet in način
razmišljanja. Skozi mesec maj nam avtor v šmarnicah predstavi poznane, pa tudi
manj poznane svetnike. Ob njihovih življenjskih zgodbah »slika« vsakdanje dogodke
v želji, da bi poslušalci začutili, kako biti svetnik ni »znanstvena fantastika«,
temveč gre za pot, po kateri hodimo skozi življenje. Glede na to, da smo v letu
svetega Jožefa in da je prvi maj praznik svetega Jožefa, se šmarnične zgodbe
začenjajo prav s tem svetnikom. V prvem dnevu se predstavi tudi angel Serafinček,
ki nas bo spremljal skozi ves mesec. Takoj na začetku pove, da je on tisti, ki ga
slišimo, ne moremo pa ga videti. V nadaljevanju predstavlja svetnike, ki so opravljali
različne poklice in živeli v različnih življenjskih razmerah, a so kljub temu postali sveti
in zgled za vsakega izmed nas. Predstavlja nam papeže in škofe, revne in bogate,
otroke in učitelje, matere in očete, zdravnike in slikarje, mučence, nadarjene in manj
nadarjene iz različnih časovnih obdobij – vse do današnjih dni, ko srečamo

sodobnega svetnika, ki je bil računalniški programer. Na koncu angel Serafinček
poda definicijo svetništva: »V resnici niso bili nič posebnega. Bili so ljudje.
Vendar so se od drugih razlikovali po globoki veri v nebeškega Očeta. Bili so
njegovi prijatelji, se veliko pogovarjali z njim in tudi trpljenje so sprejemali kot
Božjo voljo, ki je nekaj dobrega.« Svetniki pred očmi in v glavah otrok preprosto
zaživijo. Šmarnično branje je polno živahnih dialogov, ki pritegnejo našo pozornost.
Poslušalec dobi občutek, kakor da je sam del te »druščine« in da angel Serafinček
razlaga tudi njemu. Ob prebiranju teh šmarnic sem se spomnil na svetega Avguština,
ki so ga vprašali, kaj je potrebno, da človek postane svet. Svetnik se je zamislil,
potem pa odgovoril: »Potrebno je samo eno, in to je hoteti!« Naj šmarnična
razmišljanja tako pri naših otrocih kakor tudi pri vseh drugih bralcih in poslušalcih
prebujajo željo po svetništvu. Dr. Andrej Šegula

Pon., 10. 5.
Job
Tor., 11. 5.
Nerej in Ahilej
Sre., 12. 5.
Leopold Mandić
Čet, 13. 5.
GOSPODOV
VNEBOHOD
Pet., 14. 5.
Bonifacij
Sob., 15. 5.
Zofija (Sonja)
Ned., 16. 5.
7. VELIKONOČNA
NEDELJA

Prošnji dan - ob 19. uri
za vse + Baronove in Verdnikove
Prošnji dan - ob 19. uri
za + Martino Jamnik
Prošnji dan - ob 19. uri
Bl. A. M. Slomšku na čast – za zdravje
Ob 19. uri
za + Ivano in Jožefa Urana ter Duška
Ob 19. uri
za + Antonijo Grubelnik
Ob 19. uri
za + Jakoba Brezočnika ter starše, sestre in brate
Ob 8. uri
za + Milana Pogača in sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Edvarda Petruna in vse + na Kuternikovem

Pot te pokliče (Marko Rijavec, Predgovor k šmarnicam za odrasle …)
Neskončne množice se vsipajo v Kompostelo, na milijone ljudi z vsega sveta, ne
samo kristjani, ljudje vseh vrst, ki verjamejo ali ne, ki bi radi samo preizkusili svojo
vzdržljivost, ali pa taki, ki izpolnjujejo kakšno obljubo, ki so se v življenju izgubili, pa
spet iščejo pot nazaj, ljudje vseh vrst so namenjeni h grobu svetega Jakoba. Zakaj
ravno tja, ko pa bi lahko prehodili katero koli drugo pot? Zakaj ravno v Santiago, zakaj
ravno na camino, kakor rečejo »poti« po špansko?

Zato ker je po svojem bistvu človek romar, ne turist. In ker romar skupaj s svojo
zunanjo potjo opravlja tudi notranjo pot. Zato mu je lasten cilj – ve, kam gre, četudi
ne ve, kako bo do tja prišel. Saj je pri tem pomembno samo to, da ga ta cilj pokliče.
Romar odgovarja na klic. Tako, da mu sledi, da ga išče, da hodi do njega, dokler ga
ne doseže. Tudi če ne pride do njega. In Santiago je plemenit cilj. Do njega je pot
vklesalo neskončno mnogo stopal, neskončno mnogo ljudi je šlo po istih kamnih, z
istim obzorjem na očeh, z neskončno mnogo hrepenenji, žrtvami, molitvami na
ustnicah. Zato je ta pot sveta. Zato spreminja. Zato gre toliko ljudi po njej še danes.
Zato sem se tudi sam podal nanjo. Ker te pot pokliče, na kakršen koli način že.
Priznam, na njej sem hotel dobiti odgovore na lastna vprašanja. Bil sem na neki točki
življenja, ko se mi je zdelo, da se je moj smisel življenja, delovanja, poklica stisnil
pod vprašaj, da je postal tako majhen, da sem ga moral spet najti. Zanimivo, da sem
nazaj prišel brez odgovorov in z novimi, drugačnimi vprašanji. A ravno ta so me spet
pognala na pot za seboj in za Gospodom. In sem razumel, da je odgovor na moja
vprašanja pravzaprav pot. In smisel vsega. Pot pa gre vedno po svoje. Nikoli ni tako,
kot si predstavljaš, kot načrtuješ, kot si želiš. Kot to pove Jezus: »Če hoče kdo iti za
menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24).
Pot je stalno zapuščanje in večna negotovost glede tega, kar te čaka za ovinkom. In
prav ta negotovost je tisto, kar naredi največ: naučiš se zaupati. Naučiš se verjeti,
da Nekdo pazi nate in da bo vse tako, kot mora biti; tudi če ne bo ravno po tvojih
načrtih, tudi če boš moral že jutri sesti v avtobus in se vrniti domov.
Ti zapisi so moja razmišljanja s te dolge poti in jih želim z vami deliti v Jakobovem
letu 2021. Táko je vsako leto, ko god svetega Jakoba Starejšega, 25. julija, pade na
nedeljo, in tako je tudi letos. Tudi če se ne boste odpravili na camino, naj vam moja
razmišljanja pomagajo, da bi tudi sami stopili na pot, ki jo je pred vami prehodilo
že toliko in toliko ljudi, začenši z apostoli, pot za Gospodom, pot proti sebi.
Pojdite z menoj. Ker vas bo ta pot spremenila, kot je spremenila mene.
Spoštovani,
letošnje šmarnice za otroke avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili čisto (ne)navadni
ljudje bodo družine lahko spremljale s pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak
dan) in v obliki podcasta na Radiu Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek.
Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z naslovom
Camino - pot, ki se začne na koncu.
Blagoslovljen majnik! Slovenski katehetski urad
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
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