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5.  velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)  
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta 
in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že 
čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako 
tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne 
morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se 
posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje 
besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je 
poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« 

Šmarnice 2021 - Mesec maj nekateri imenujejo kar najlepši v letu, kar je povezano 
s prebujanjem narave, z zmago življenja nad smrtjo zime. Mesec majnik je poleg 
septembra tudi mesec porok, saj se takrat poroči največ parov. Dnevi so toplejši in 
v gozdu zacvetijo šmarnice. Maj pa je tudi Marijin mesec, saj je Nebeški kraljici ta 
mesec posebej posvečen. 
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII. 
pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo so začeli v 
Rimu, od koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji.  
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. S knjigo Janeza Volčiča leta 
1855: „Šmarnice Mariji naši Materi darovane“ so dobila tudi izvirno ime po cvetlici. 

Šmarnice za odrasle »Camino, pot, ki se začne na koncu« nas v svetem 
Jakobovem letu vabijo, da v mislih prehodimo camino, Jakobovo romarsko pot, ki 
nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem delovanju in poslanstvu. 
Gre za pot za Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno malo drugače, kot 
načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali – da bi bili bližje Njemu: 
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« 

Družine boste lahko šmarnice za otroke »Svetniki so bili čisto (ne)navadni 
ljudje« spremljali preko spleta, povezavo boste našli na spletni strani župnije.. 

Sveta birma (9. razred) bo v nedeljo, 16. maja 2021 ob 11. uri. Devetdnevnica pred 
birmo bo ob 19. uri. Prvi dan devetdnevnice, v petek 7. maja, se bo birmovalec g. 
škof dr. Stanislav Lipovšek srečal z birmanci, starši in botri. Birmance in birmanke 
podprimo z molitvijo. 

Škofovsko posvečenje – Začenjamo neposredno  pripravo na škofovsko 
posvečenje novega celjskega škofa msgr. Maksimilijana Matjaža, ki bo 30. maja. Ta 
mesec smo vsi povabljeni k molitvi, razmišljanju in osebni duhovni pripravi na 
posvečenje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. maj 

5. velikonočna nedelja 

Atanazij, škof, c. uč. 

  800  † Julija Mihalič (gr. 28) 

  930  † Greta Završek 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Za zdravje 

PONEDELJEK, 3. maj 
Filip in Jakob ml., apostola 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Julija Mihalič (gr. 29) 

TOREK, 4. maj 
Florijan (Cvetko), m. 

  800  † Julija Mihalič (gr. 30) 
1800  †† iz družine Šprajc in Škvorc 

SREDA, 5. maj 
Gotard, menih, škof 

  800  † Janko Babič 
1800  † Katarina Poredoš 

ČETRTEK, 6. maj 
Dominik Savio, dijak  

  800  † Franc Marenk (gr. 1) 
1800 Za nove duhovne poklice 

PETEK, 7. maj 
Gizela, opatinja – prvi petek 

  800  † Franc Marenk (gr. 2) 
  800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800  † Mihael Lukanc (obl.) 
1900  Po namenu 

SOBOTA, 8. maj 
Viktor, muč. – prva sobota  

  800  †† oče Franc (obl.), sin Franci 
               in mama Jožefa Kragolnik 
1800  † Franc Marenk (gr. 3) 
1900  Po namenu 

NEDELJA, 9. maj 

6. velikonočna nedelja 

Marija Terezija Jezusova, 
redovna ustanoviteljica 

  800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

  930  † Vitomir Pušnik 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Ludvik Lešek (obl.) 
1800  † Franc Marenk (gr. 4) 
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