
 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. 

Šmarnice za otroke z naslovom MARIJA IMA RADA VSE OTROKE 

avtorice Špele Pahor in – šmarnice za odrasle z naslovom MARIJA IMA 

MNOGO OBLEK avtorja p. Branka Petauerja 

Šmarnice za odrasle MARIJA IMA MNOGO OBLEK 

nas vabijo na romanje v različna romarska svetišča, kjer 

se srečujemo z raznolikimi upodobitvami Božje Matere. 

Nekatere so povezane s posebnimi dogodki ali 

zgodovino kraja, druge z ljubeznijo in hvaležnostjo 

molivcev, ki so z ustvarjanjem čudovitih Marijinih podob 

in pesmi izrazili svojo vdanost nebeški Kraljici.  

1.maj: sv. Jožef delavec, začetek tedna molitev za duhovne poklice                                                                                        

6. maj – prvi petek: ob 9. molitev za nove duhovne poklice. Kako zelo 

jih manjka! Z molitvijo, prošnjo in sv. mašo prosimo Boga, da bi mladi 

fantje in dekleta slišali Božje povabilo  in se odzvali: Tukaj sem, Gospod, 

uporabi mene. Ob 10. sv. maša.  V SP. KUNGOTI v četrtek ob 16.30.                                                                                                              

8. maj: nedelja dobrega Pastirja, nedelja duhovnih poklicev!                                                         

12. maj: celodnevno češčenje v Zg. Kungoti; v Sp. Kungoti   15. 5.                                 

Pridite, Jezus v Najsvetejšem vas čaka, Prinesite predenj svoje skrbi, 

veselje, zahvale, žalost. On zna to pretopiti v upanje, tolažbo, pogum. Ne 

zamudite te priložnosti.                                                                                        

24. maj: Marija, pomočnica kristjanov – Marija pomagaj                                                                                                            

26. maj: GOSPODOV VNEBOHOD                                                             

Prvo sv. obhajilo v Zg. Kungoti bo  v  nedeljo, 5. junija.                                                                     

Prvo sv. obhajilo v Sp. Kungoti  bo v nedeljo, 8. maja. 
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PROŠNJA V UTRUJENOSTI 

Utrujenost prevzema moje telo,                                                                          
še posebej pa dušo, zato prihajam k tebi, 
o Mati.                                                                     
Ob tebi sem močan in poln zaupanja.                                                        
Že ob misli, da imam tako Mater,                      
se mi vrne pogum.                                      
Čutim, da me tvoja roka vodi.  

Popolnoma me prenovi,                                                                                        
da bom videl lepo stran življenja.                                                              
Podpri me, da bom mogel hoditi brez 
strahu. Daj mi roko, da bom vedno našel 
pravo pot.                             Blagoslovi me, da bo moja navzočnost v 
svetu znamenje tvojega blagoslova.                                                                                             
(Ignacio Larranaga) 

Marijo in svetnike slavimo zaradi njihove ljubezni do Boga in ljudi. 
Lahko se zahvaljujemo za uslišane prošnje in prosimo pomoči zase in 
za druge. Vse, kar velja za pogovor z Bogom, velja tudi za molitev k 
Mariji in svetnikom. Molitev nas povezuje z Bogom in med seboj. 
Molitev sicer ne bo vedno uslišana tako, kot si mi zamišljamo, ampak 
tako, da bo v naše dobro. prej ali slej. 

ZATO OTROČIČI, MOLITE, MOLITE, DOKLER NE POSTANE MOLITEV ZA 
VAS RADOST  IN VAŠE ŽIVLJENJE BO POSTALO PREPROSTA HOJA K 
BOGU.                  (MARIJA V MEĐUGORJU) 
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BOG BO 

Bog se bo pogovarjal z mano o stvareh, o katerih se nihče drug noče.              

Ko se nihče ne bo sprehajal z mano, nihče spregovoril, Bog bo.                    

Bog mi bo pomagal nositi majhne skrbi, za katere nihče drug ne ve.              

Bog se bo pogovarjal z mano, ko bodo prijatelji pozabili name                           

ali pa me ne bodo razumeli.                                                                           

Bog me bo okrepčal, ko bom slaboten in bom potreboval pomoč.                      

Ko mi nihče ne bo ponudil pomoči, Bog bo.                                              

Ko nihče drug ne bo …, Bog bo. 

MOLITEV NA PET PRSTOV  (napisal papež Frančišek) 

Molitev je dihanje duše. Pogosto ne molimo, ker se nam zdi to naporno ali 

se ne spomnimo, za kaj bi molili.                                                                 

Poglej svoje prste, vsak ti bo pokazal en molitveni namen.  

PALEC je prst, ki ti je najbližje. Zato pri njem začni moliti za svoje 

najbližje. Za osebe, ki ti takoj pridejo na misel. Moliti za svoje najbližje je 

"sladka dolžnost".Molimo tudi za svoje sovražnike, tudi ti so nam blizu, a 

z negativnega vidika. 

Drugi prst je KAZALEC. Prosi za tiste, ki poučujejo, izobražujejo in 

zdravijo: učitelje, profesorje, zdravnike in duhovnike. Potrebujejo tvojo 

podporo in modrost, da bi znali druge usmerjati na pravo pot. Vedno se jih 

spominjaj v svojih molitvah, saj imajo zelo 

velik vpliv na družbo. 

Naslednji prst je najvišji, SREDINEC. 

Spominja te na naše oblastnike. Moli za 

predsednika, vlado, poslance, odgovorne v 

gospodarstvu, industriji. To so ljudje, ki 

oblikujejo narod in usmerjajo javno mnenje. 

Zelo potrebujejo Božji navdih. 

Četrti prst je PRSTANEC. Marsikoga bo 

presenetilo, da je to naš najbolj krhek prst, kar 

lahko potrdi  vsak učitelj klavirja. Vabi te, da se spomniš najbolj 

slabotnih, ki imajo veliko težav, ali so utrujeni od bolezni. Molitev 

potrebujejo noč in dan. Prošenj zanje ni nikoli preveč. Prstanec nas še 

spominja, da molimo za zakonce.  

Na koncu je še MEZINEC, najmanjši od vseh, tako majhen, kot bi se 

moral vsak počutiti pred Bogom in pred drugimi. Mezinec te spominja, 

da moliš tudi zase. Šele potem, ko si zmolil za vse druge, lahko 

pravilno vidiš svoje potrebe in spoznaš, kako dobro je moliti zase. 

Na koncu pred Gospoda položimo še vse tisto, kar je v našem srcu 

dobro in slabo, ter molimo, naj se v našem življenju zgodi Božja volja. 

Palec: slavljenje. Prosi za svoje najdražje.                                            

Kazalec: zahvala. Prosi za tiste, ki poučujejo.                                      

Sredinec: posredovanje. Prosi za tiste, ki vladajo.                                

Prstanec: prošnja. Prosi za slabotne in trpeče.                                       

Mezinec: odpuščanje. Prosi za svoje potrebe.   

TEDEN MOLITVE ZA NOVE 

DUHOVNE POKLICE, 1. 5. do 8. 5. 2022 

»POJDI IN POPRAVI MOJO CERKEV!« je geslo tedna molitve za 

duhovne poklice, ki bo v Cerkvi v Sloveniji potekal od 1. do 8. maja. 

Naj bo ta teden drugačen kot drugi! Možnosti je veliko, da sebi in 

drugim pomagamo globlje vstopiti v skrivnost poklica, ki ga tudi danes 

Bog prebuja v zadostni meri v svoji Cerkvi. Vprašanje je sicer, če je 

dovolj ugodno okolje, da se seme klica, ki ga je Bog položil v srca 

mladih, lahko razvije do končnega da!? Kako naj bi se tudi razvil brez 

molivcev, brez oznanjevalcev, brez spremljevalcev …                            

Naj ne manjka naš delež! 

7. maj: Škofijsko srečanje družin v Cirkovcih, 14. – 19. ure. 

8. maj: V Mb srečanje molivcev za duhovne poklice, 15. – 17. ure. 

13.- 15. maj: Olimje. Duhovne vaje za molivce za duhovne poklice. 
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