
Zakaj je maj Marijin mesec? 
Zakaj ravno maj? 
Že stari Grki in Rimljani so mesec 
maj posvetili poganskim bogi-
njam, povezanim s plodnostjo in 
pomladjo. Tudi nekatere druge 
zahodne kulture so maj imele za 
mesec življenja in materinstva. 
Že na začetku zgodovine cerkve so 
maja praznovali pomemben 
Marijin praznik, leta 1815 pa je 
papež Pij VII. pobožnost meseca 
maja potrdil in obdaril z odpustki. 
Pobožnost, ki so jo poimenovali 
Marijin mesec, so začeli v Rimu, 
od koder se je hitro razširila po 
vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V 
Nemčiji je nadomestila prazno-
vanje ob poganskem majskem 
drevesu (Maibaum). 
Na območju današnje Slovenije so 
prve šmarnice imeli leta 1851 v 
ljubljanskem semenišču na 
pobudo četrtstoletnika Jerneja 
Lenčka. Za šmarnično branje so 
imeli molitvenik Mesec Marije, ki 
ga je iz francoščine leta 1842 
prevedel bogoslovec Davorin 
Trstenjak. V knjigi je bilo 31 
premišljevanj in na koncu še opis 

nekaterih Marijinih Božjih poti. 
Trstenjakov namen je bil 
navdušiti Slovence za novo 
pobožnost. Knjižica je bila 
kmalu razprodana in je bila leta 
1856 ponatisnjena. 
Zakaj šmarnice? 
A šmarnice so Slovenci hitro 
vzeli za svoje in se zbirali ob 
Mariji, še preden je bilo 
napisano prvo šmarnično 
branje. Majska ljudska pobož-
nost je dobila ime po naslovu 
šmarnic Janeza Volčiča iz leta 
1855. Branje je imelo preprost 
naslov Šmarnice Marii naši 
Materi darovane. 
Ime pobožnosti izvira iz imena 
cvetic, ki maja najlepše cvetijo 
in so jih prinašali k Mariji, po 
nekaterih virih pa bi lahko bilo 
povezano tudi z Marijinima 
praznikoma, ki so ju ponekod 
imenovali tudi veliki in mali 
šmaren. 
Razcvet šmarnic 
Šmarnična pobožnost se je 
začela hitro širiti. Ljudje se niso 
zbirali samo v cerkvah, ampak 
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tudi po vaških kapelah. 
Ponekod so postavili šmarnične 
oltarčke tudi po domačih hišah. 
Kjer niso imeli vaških kapel, so 
sezidali nove, posvečene Mariji. 
Najbolj znan primer je v župniji 
sv. Petra pri Mariboru. 
Tam je že leta 1854 takratni 
župnik Marko Glaser goreče 
priporočal šmarnično pobož-
nost. Ker je bilo ljudem iz bolj 
oddaljenih krajev težko vsak 
dan prihajati v cerkev, so že 
naslednje leto sezidali po vaseh 
devet Marijinih kapelic, kjer so 
imeli sami vsak večer šmarnice. 
Zadnji majski dan so se zbrali 
ob kapelicah v večjem številu in 
v procesiji odšli k sklepni 
pobožnosti v župnijsko cerkev. 
Šmarnična pobožnost se je 
ohranila do današnjih dni. 
Ljudje so obhajali šmarnice tudi 
v času komunističnega totalita-
rizma kljub nasilju in grožnjam. 
“Spet kliče nas venčani maj” 
Z razmahom šmarnične 
pobožnosti se je pokazala potre-
ba po šmarničnem branju in 
primernih pesmih. Prav v času 
razširjanja majske pobožnosti je 
slovensko slovstvo dobilo 



največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a 
so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. 
Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki 
pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž 
Potočnik leta 1827. Zaradi velikega zanimanja so jo 
morali trikrat ponatisniti. 
Prirejeno po prispevku Karla Smodiša v tedniku Družina. 
https://si.aleteia.org 
 

Prvo sveto obhajilo 
V nedeljo 20. 5. bo 28 naših veroukarjev iz tretjega razreda 
prvič prejelo sveto obhajilo. V dneh 16., 17. In 18. 5. Bomo 
vsak večer obhajali tridnevno duhovno pripravo na ta 
svečani dogodek, vas dragi farani pa prosimo, da za te 
prvoobhajance molite. Molitev je zelo učinkovito orodje, ki 
nam je dano, da z njim pomagamo drug drugemu.   
 

Mašniško posvečenje Janeza Barboriča 
Kot že rečeno bo potekalo mašniško posvečenje našega 
rojaka Janeza v soboto 9. 6. V Pulju na Hrvaškem. Za lažjo 
organizacijo slovesnosti in pogostitve smo se dogovorili z 
novomašnikom Janezom, da nas pride na posvečenje en 
avtobus. Prijave za avtobus tako že zbiramo v župnišču. 
Prosimo vas, da s prijavo ne odlašate predolgo, da ne bo 
avtobus že poln.  
 

Darovi za Cerovec  
V preteklem času ste za obnovo na Cerovcu darovali 
naslednji: 50 € dr. Novak starejši; 50 € dr. Novak mlajši; 100 
€ dr. Gorenc; 100 € dr. Polovič; 100 € dr. Lužar. Do sedaj 
smo zbrali 12. 622, 76 €. Bog povrni za vaše darove.  
 

Romanje Marije v pripravi na novo mašo 
S prvim tednom v maju je Marija obiskala vse zaselke v 
naši župniji. V nedeljo 13 maja povabljene družine, ki ste 
vključene v našo župnijsko skupnost, vendar, stanujete 
drugje po vaseh, ki niso na področju naše župnije, da tudi 
ve sprejmete Marijo na tem njenem romanju. Nato pa bo 
Marija na voljo vsem, ki bi jo žele še enkrat imeti v svojem 
domu. Naj Njena prisotnost v naših družinah rodi veliko 
sadov in prinaša mnogo blagoslova.  
 

Prošnji dnevi 
Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda 
obhajamo prošnje dneve. Kaj so prošnji dnevi, ki jih 
obhajamo ob zaključku velikonočnega časa? Procesije na 
prošnje dni, to so trije dnevi pred Vnebohodom, so mlajše 
od Markove procesije. Po mnogih slovenskih krajih gredo 
verniki iz cerkve med njivami in polji v zelenju, ob tem pa 
prosijo blagoslov poljskih del in blagoslov drugega 
človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo 
pred naravnimi ujmami, npr. povodnji, za odvrnitev vojske 
in drugih stisk ter prosijo za lepo (oz. primerno) vreme in 
za dobro letino. Procesija pa ima tudi spokorni značaj, 
zaradi katerega lahko vključimo vanjo tudi molitve za 
spreobrnjenje. 
 

PONEDELJEK 

7. 5.        Stanislav 

19.00 + Pavla Pirih 30. dan 

prošnji dan 

TOREK     

8. 5.        Bonifacij  

8.00 Za zdravje 

prošnji dan  

SREDA   

9. 5.        Ludovika   

Maša drugje (dekanijska konferen-
ca) 

prošnji dan 

ČETRTEK  

10. 5. VNEBOHOD 

18.00 + Jože Debevc in sorodniki—
SLAPE 

19.00 + st. Krnc 

PETEK 

11. 5.      Zvezdana 

19.00 + Stari st. In st. Hiti 

          + Slavko in Alojz Simončič ter 
Franc Tratar  

SOBOTA   

12. 5.      Leopold 

19.00 + Anton Dežman obl in soro-
dniki  

7. VELIKONOČ-
NA NEDELJA 

13. 5.  

7.00 Za žive in pokojne farane 

10.00 + Anton Weiss 6. obl in  

Stanko Weiss 30 dan. 

PONEDELJEK 

14. 5.         Bonifacij 

19.00 + Janez in Terezija Borse 

TOREK   

15. 5. Sonja 

19.00 Za duhovne poklice 

Rojstni dan s. Krizine 

19.30 Seja ŽPS  

SREDA  

16. 5. Janez Nepomuk 

10.00 Po namenu—DSO Šmarjeta 

19.00 Tridnevnica pred obhajilom 

ČETRTEK      

17. 5.     Jošt 

18.00 + Marija Poljakovič obl.—
SLAPE 

19.00 Tridnevnica pred obhajilom 

PETEK   

18. 5.      Janez I. 

19.00 + Zmago Božič in Jože Kermc 

Tridnevnica pred obhajilom 

SOBOTA    

19. 5.     Urban I. 

19.00 + Terezija Majcen 

BINKOŠTI 

20. 5.  

7.00 Za žive in pokojne farane 

10.00 + Rudi Pipa 1. obl in st. 
Rudolf in Julijana Pipa 

Prvo sveto obhajilo 

Svete maše med 7. 5. 2018 in 20. 5. 2018 

Molitev za blagoslov našega dela: 
Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je 
v tvoji moči. Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo za 
življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila obilne 
sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, 
vinograde in sadovnjake pred nevihtami, točo in opus-
tošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi 
delo naših rok in našega duha, naše delo na polju in 
travnikih, v gozdovih, vinogradih in sadovnjakih, 
doma in v službi, saj zaupamo v tvojo pomoč. Po Kris-
tusu našem Gospodu. Amen. 

Branje beril: 

13. 5.:  Janez Turk 
 Minka Repovž 
20. 5.  Starši prvoobha
 jancev 

Čiščenje in krašenje: 

12. 5.: Starši prvoobha-

jancev  

19. 5.: Samo čiščenje: 

Toplice—Nove 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/58-20-Aktualno-1

