
 V MARIJINEM MESECU MAJU    
 
Maj: šmarnice vsak dan med tednom,                                      

pol ure prej molitev rožnega venca  

- v Sp. Kungoti ob 17.30 uri - v Zg. Kungoti ob 19. uri. 

Šmarnično branje: K Mariji na izlet 

Knjižica je sestavljena iz predstavitve 30 Marijinih božjih poti in 

namigov za družinski izlet v bližnjem kraju. Šmarnično branje je 

sestavljeno tako, da privablja mlajše bralce in poslušalce, hkrati 

pa bodo ob njem marsikaj zanimivega, morda novega izvedeli 

tudi starejši! 

Zakaj si ne bi zadali cilj, da obiščemo vseh trideset predstavljenih 

romarskih poti. V družini je skupno preživet čas samo naložba v 

prihodnost, če je z božjo potjo nadgrajeno, pa je to še boljša popotnica za naš 

vsak dan – naj bosta nebeška mamica Marija in prijatelj Jezus vsak dan in na 

vsakem koraku z nami. 

avtorica Tadeja Roblek 

1.maj: sv. Jožef delavec                                                                                          

7. maj – prvi petek                                                                                                           

13. maj: GOSPODOV VNEBOHOD           

23. maj: BINKOŠTNA NEDELJA                                                                             

24. maj: Marija, pomočnica kristjanov – Marija pomagaj                                        

30. maj: SVETA TROJICA posvetitev novega celjskega škofa 

Svete maše so  redno ob delavnikih in nedeljah ob upoštevanju navodil NJIZa 

(maske, razkuževanje). Tudi spovedovanje, molitev pred Najsvetejšim pol ure 

pred mašo. 

Ko spremljate doma sv. mašo,                                                                                     

zmolite iskreno v času obhajila naslednjo kratko molitev:   

                                                                                                                                    

Ljubi Jezus, kako velika je moja želja, da prejmem tvoje presveto telo! Pridi 

zdaj v mojo dušo, če ne drugače, vsaj prek duhovnega obhajila. Svojo dušo 

izročam v tvoje svete roke. Sprejmi jo v naročje svoje milosti. Amen. 

………………………………………………………………………………… 
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MOLITEV K MARIJI 

O, Mati, polna ljubezni, Marija pomočnica 

kristjanov, tvoje ime prebuja zaupanje, vzbuja 

pomoč, pomeni gotovost. Kdor koli je iskal tvoje 

varstvo, je vedno našel odgovor in pomoč. Ti si 

bila vselej velikodušna in usmiljena do vseh tvojih 

otrok, razkropljenih po svetu. Ti si tam gor, da 

nenehno posreduješ za nas. 

Kako smo srečni, da te imamo za našo mater, 

najdragocenejši dar, ki nam ga je tvoj sin Jezus Kristus podaril s križa. 

Ti si največja pomoč, ki so nam jo dala nebesa na našo zemeljsko pot. 

Ti si gotova tolažba človeštva, ti si edini ponos naše pokvarjene narave. 

O skrbna in sočutna mati, ti nam še naprej pomagaš v težkih trenutkih 

in delaš čudovite stvari v našem življenju. Izročamo se tebi, ker vedno 

potrebujemo tvojo pomoč in varstvo. V zaupanju v tvojo priprošnjo 

gremo naprej. Ti imaš posebno mesto v našem srcu in tvoj materinski 

pogled na nas bi nam že zadoščal. Blagoslovi nas in nas nauči, o 

ljubezniva mati, biti Kristusovi učenci. Pomagaj nam, da te posnemamo 

v vseh krepostih in daj nam veselje živeti kot tvoji otroci vse dni našega 

življenja.                                                                                                   

Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja, o 

milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen.   

MATI, SVETUJ NAM NA ZEMELJSKI POTI, STRMA JE, TEŽKA,                       
KORAK NEGOTOV. PREKO NEVARNOSTI NAJ NAM POMAGA                         

TVOJA BESEDA IN TVOJ BLAGOSLOV. 

http://www.zupnija-kungota.si/
mailto:kocbek.ciril@gmail.com


10 STVARI, KI JIH JE DOBRO VEDETI O MARIJI 

1. Božja mati 

V izpovedi vere vsako nedeljo molimo »rojen iz 

Marije Device«. Marija je resnično Božja mati, ker je 

Jezusova mati. Tisti namreč, katerega je spočela od 

Svetega Duha in ki je postal resnično njen Sin, je 

večni Sin Boga Očeta. Je Bog sam. 

                                                                                          

2. Večna devica 

V katekizmu beremo, da izraz spočet od Svetega 

Duha pomeni, da je devica Marija spočela večnega Sina v svojem naročju 

od Svetega Duha in brez sodelovanja moža. »Sveti Duh bo prišel nadte,« 

(Lk 1,35) ji je rekel angel ob oznanjenju. To pomeni, da Jezus ni bil 

spočet pri spolnem odnosu, ampak po Svetem Duhu. Marija je ostala prej 

in slej devica, kar rojstvo Božjega Sina prikaže kot popoln Božji dar. Bog 

se je želel svetu približati z Marijino držo brezmadežnosti, ki je odpoved 

vsem vzgibom napuha, samozadostnosti in pohlepa. 

                                                                                                                              

3. Brezmadežno spočetje 

Marija je bila od prvega trenutka svojega življenja v posvečujoči milosti, 

kar pomeni, da je bila obvarovana izvirnega greha. Tako se je Jezus lahko 

iz nje rodil brez vsakega stika z grehom. Kljub temu da je bila podvržena 

skušnjavam in trpljenju, a je z zaupanjem v Boga zmagala nad grehom. 

                                                                                                                             

4. Vnebovzetje – veliki šmaren 

Si se kdaj vprašal, kje je Marijin grob? Kristusovo vstajenje in vnebohod 

sta bila za Marijo veliki prelomnici. Od tedaj si je želela, da bi bila tudi 

ona čim prej tam, kjer je njen poveličani Sin. Želja se ji je izpolnila takoj 

po končanem zemeljskem življenju, ko jo je Jezus z dušo in telesom vzel k 

sebi v nebo. 

                                                                                                                             

5. Marijina poslušnost 

Izmed vseh žena je bila za Božjo mater izbrana prav Marija, šestnajstletna 

hčerka Joahima in Ane. Zakaj prav ona, če bi lahko bila katera druga? 

Marija je imela svobodno voljo, ni ji bilo treba reči DA! A njena 

poslušnost Božji volji je rešila svet. 

                                                                                                                            

6. Marijina milost 

Že angel Gabrijel ji je v pozdravu dal vedeti, da je polna milosti. Tako 

zelo, da jo rada deli tudi med nas, če se le obračamo k njej. Vsakokrat 

ko molimo molitev rožnega venca, se strese nekaj njene milosti na nas. 

In zakaj potrebujemo Marijino milost? Za čisto življenje, v katerem bo 

čim manj greha. 

7. Marijina hvalnica 

Marija je ljubila Boga z vsem srcem. To dokazuje v svoji hvalnici, ki jo 

s posebnim zanosom in veseljem izpove ob obisku Elizabete. Tudi mi 

posegajmo po njej! 

                                                                                                                           

8. Marijina pozornost 

Tako kot je na poroki v Kani galilejski Marija tankočutno opazila, da je 

zmanjkalo vina, tako pozorno prepoznava potrebe v našem življenju. In 

če Jezus na njeno prošnjo spremeni vodo v vino, tudi za nas velja 

povabilo, da se s svojimi prošnjami in zahvalami obračamo k Mariji. 

Ne zato, ker nas Jezus ne bi slišal in uslišal, ampak ker je Marija 

bližnjica do njega. 

9. Marija – Mati Cerkve 

Ob vznožju križa Marija prejme skrb za celotno Cerkev in njene 

učence. Tako imamo nebeško mater, ki skrbi za nas in bedi nad našimi 

potrebami in našo odprtostjo za Božji glas. Približajmo se ji, jo kličimo 

in prosimo. 

                                                                                                                        

10. Marijina bližina 

Marija je vedno ob tebi in meni. Sploh takrat, ko molim rožni venec. Ni 

je bolj umirjene molitve kot je rožni venec. Vsaka desetka odstira 

skrivnost Jezusovega življenja, ob njih razmišljamo o Jezusovem 

življenju skozi Marijine oči. Bliže kot smo Mariji, bliže smo Jezusu. 

MARIJA JE SLAVA STVARSTVA, 

VESELJE ANGELOV,               

VZOR SVETNIKOV, MOČ 

OBOTAVLJAJOČIH,                          

TOLAŽBA ŠIBKIH IN VARNO 

ZAVETJE GREŠNIKOV.                    

(Maria Auxilia de la Cruz) 
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