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MAJ – MARIJIN MESEC – MESEC ŠMARNIC 

 

Šmarnice ali pobožnost te vrste poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je 

leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec cvete po naših gozdovih 

in vrtovih. Že leta 1842 je Davorin Trstenjak objavil prevod francoske knjige 

Mesec Marije, leta 1851 so pobožnost začeli ljubljanski bogoslovci, v 

naslednjih nekaj letih so jo poznali tudi drugod in zdaj ni cerkve ne vasi, kjer 

se ne bi zbirali k branju »šmarnic«, molitvi lavretanskih litanij in petju Marijinih 

pesmi, med njimi tudi nekaj posebnih šmarničnih. Slovenskih šmarničarjev, 

piscev knjig za to pobožnost, se je od Janeza Volčiča zvrstila še cela vrsta, 

tudi v letih po zadnji vojski so izhajale šmarnice vsaj v razmnoženi obliki. 

Njihova vsebina ni bila vedno izključno marijanska, verniki so ob branju in 

poslušanju spoznavali tudi različne svetnike in svetniške osebnosti pa 

nekatere verske resnice, tako da so bili v tem mesecu udeleženci deležni 

intenzivnega verskega pouka.  

 

Letos bomo prisluhnili šmarničnemu branju izpod 

peresa Karmen Jenič, ki je napisala knjižico z 

naslovom Dobiva se pri kapelici. V zgodbah se 

poda v preteklost, da lahko išče prihodnost. Njen 

nadebudni osnovnošolski junak je Filip.  

Prihaja iz povsem običajne družine, kot so mnoge 

danes: ima starejšo sestro in mami, oče pa jih je 

zapustil. Ima tudi dobrega prijatelja, ki je ministrant. 

V njegovih deških dogodivščinah se nenadoma  

pojavi poseben prijatelj, kmalu spozna, da je to 

duhovnik – Janez Bosko. Postaneta prijatelja, ki ju 

spremljamo skozi ves mesec maj. Na sodoben in 

preprost način spoznava velikega vzgojitelja in 

ustanovitelja salezijanske družine, Janeza Boska. Spoznavanje preraste v 

druženje, to pa v trdno prijateljstvo, ki ga današnja mladina še kako 

potrebuje.  
 



Filipa torej srečamo povsod: na igrišču, v šoli, pri maši, v njegovi sobi, v 

gozdu ... Zgodbe za vsak dan so kratke zaključene enote, zgodba 

Filipovega življenja pa se sestavlja v zanimiv in privlačen mozaik. 
 

Otroci bodo vsak dan pri šmarnicah prejeli kartonček, ploščico s slikico. Ko 

se bo nabralo več različnih kartončkov, bodo lahko že igrali igre parov s 

prijatelji. Zato naj vsak povabi enega prijatelja, sošolca, brata ali sestro k 

šmarnicam, da bo lahko z njim igral igro Spomina, ko bosta združila 

kartončke skupaj pri igri. Če bodo igrali trije, bodo morali najti kar tri enake 

ploščice, kar je še bolj zahtevno… 
 

 

Obvestila 
 

V ponedeljek, 27.4., bo ob 20h na Brezovici  za starše in botre priprava za 

krst otroka. 
 

Na prvi petek v mesecu maju, 1.5., bom obiskal starejše in bolne na domu. 

Ta dan je tudi začetek šmarnic in praznik sv. Jožefa Delavca.  
 

Letos bodo šmarnice vsak dan v Vnanjih Goricah ob 20h.  

Na Brezovici bodo šmarnice pri maši ob 19h (razen četrtka, ko je maša 

zjutraj, bodo zvečer šmarnice samo v Vnanjih Goricah), na prošnje dneve 

pa pri maši na posamezni podružnici. Šmarnice bomo začeli s praznikom sv. 

Jožefa Delavca, ki je mož Device Marije. Zato bomo na prvi dan šmarnic 

molili litanije v čast sv. Jožefu. 
 

V nedeljo, 3.5., bo Florjanova nedelja. Sv. Florjan, zavetnik in priprošnjik za 

gasilce goduje naslednji dan, 4.5. Sveta maša za žive in pokojne gasilce bo 

letos v Vnanjih Goricah ob 8:30 uri. Povabljeni še posebej gasilci iz Vnanjih 

Goric, iz Loga, Dragomirja in Brezovice. Pa tudi njihovi sorodniki in prijatelji. 
 

V ponedeljek, 4.5., bo ob 20h srečanje za starše prvoobhajancev v 

Marijinem domu. 
 

V sredo, 6.5., bo po večerni maši srečanje Besede življenja v Marijinem 

domu v Antonovi dvorani. 
 

V soboto, 9.5., bo ob 10h prejem zakramenta prve svete spovedi za naše 

prvoobhajance. Spomnimo se nanje z molitvijo in prav tako njihovih staršev. 
 

V nedeljo, 10.5. bo pri maši ob 10h na Brezovici predstavitev birmancev 

župnijskemu občestvu. 
 

V času prvomajskih počitnic ne bo verouka. Redni verouk se začne zopet 

od  4. maja dalje 
___________________________________________________________________________________________ 

S seje ŽPS 

13. aprila 2015 smo se zbrali člani ŽPS še zadnjič v tej sestavi. V začetno 

molitev smo vključili zahvalo za vse opravljeno delo in božji blagoslov v 

zadnjih petih letih, prošnjo za uspešno delo nove sestave ŽPS in pa molitev 



za prvoobhajance in njihove družine. G. župnik je prebral evangeljski 

odlomek o nejevernem Tomažu, temu je sledila razlaga in pogovor.  

Sejo smo nadaljevali s pregledom zapisnika zadnje seje. Blagoslov zelenja 

na cvetno nedeljo brez procesije ima tudi pozitivno plat in bomo to prakso 

ohranili za naprej. Umivanja nog letos ni bilo, kako bo prihodnje leto, se 

bodo odločili novi člani. Pohvaljeno je bilo napovedovanje Aljaža med 

obredi. Potrebno bo urediti prihajanje   faranov  k obhajilu in češčenju križa 

v farni cerkvi: krožno po klopeh.  

Pri jutranji nedeljski maši na Brezovici ni ministrantov: napraviti razpored. 

Svečke na Veliko soboto naj bodo zunaj, ker se jih v temni cerkvi ne vidi. 

Raznašanje ognja: nekateri ga niso dobili, nekateri ne vedo njegovega 

pomena, zato naj se drugo leto priloži napisana razlaga. Blagoslov jedil: g. 

župnik je pohvalil molitev rožnega venca pred obredom. Straža skavtov pri 

Božjem grobu, branje beril in psalmov na Veliko soboto, sodelovanje 

pritrkovalcev, ministrantov, protipotresna pobožnost: bilo je v redu.  

Nekaj izboljšav bo potrebno napraviti še na ozvočenju izven cerkve na 

Brezovici. G. župniku je bilo predano poročilo o križevih potih, ki so letos 

potekali na Logu: bila je lepa udeležba in kakovostna besedila. Iskrena 

zahvala gre vsem, ki so skrbeli za lep potek praznovanja Velike noči v 

celotnem velikonočnem tridnevju, še posebej pevcem. 

G. župnik je dobil predlog za ureditev duhovniških grobov, predal ga bo 

sorodnikom. 

Karitas je na Veliko soboto zbiral hrano, bil je lep odziv, hrano so že razdelili. 

Ob Markovi procesiji, ki bo 18.4. ob 8. uri v Vnanjih Goricah je g. župnik 

poudaril, da pri tem prosimo za blagoslov našega dela, ki je mnogovrstno. 

18.4. zbirajo skavti papir. Narejen bo razpored zasedenosti Marijinega 

doma. 

Sejo smo nadaljevali s pregledom prihodnjih dogodkov v župniji.  

Prošnje procesije: 11.5. na Logu, 13.5. v Dragomerju.  

Na Vnebohod bosta sv. maši na Brezovici, ob 8.uri in ob 19.uri. 

Florjanova maša bo letos 3.5. v Vnanjih Goricah. 

Šmarnice: vsak dan, razen nedelje, zvečer ob 20. uri bodo v Vnanjih 

Goricah. Povabljene so še nove družine za branje, predvsem družine 

veroukarjev 1. in 2.razreda. Na  Brezovici bo šmarnično branje pri sv. maši. 

Binkošti so tretji največji praznik. Na binkoštni ponedeljek bosta sv. maši na 

Brezovici ob 8. uri in ob 19.uri. 

Žegnanje v Vnanjih Goricah 31.maja., v Dragomerju 9. avgusta., na Logu 

28. junija in 23. avgusta. Ko je na podružnici žegnanje, je tam sveta maša 

ob 10. uri, v farni cerkvi pa je čas sv. maš nespremenjen, ob 7. in ob 10. uri. 

15. avgust: procesija po večerni sveti maši, ki je ob 19h, na Brezovici. 

Volilna komisija se bo sestala v pon. 20. aprila ob 20. uri na Brezovici. 

Odslej bodo seje ŽPS ob ponedeljkih.          

zapisnik pripravila: Joža Černetič 

 



Pogled naprej 
 

Prošnja procesija za blagoslov našega dela, za primerno vreme in dobro letino 

ter za varstvo v življenju in prave odločitve bo na Logu v ponedeljek, 11.5., ob 

19h. Po procesiji bo sveta maša v cerkvi na Logu. Prošnja procesija v 

Dragomerju bo v sredo, 13.5., ob 19h, po tem pa sv. maša v cerkvi v 

Dragomerju. Krstna nedelja v juniju bo zaradi prvega svetega obhajila, ki je na 

prvo nedeljo, tokrat druga v mesecu, 14.6. Zaključek veroučnega leta bo drugi 

teden v juniju. Takrat veroučenci pri veroučni uri prejmejo spričevala, ki jih 

vrnejo v nedeljo, 14.6. 
 

 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa 

lahko dobite župnika po sveti maši, razen v torek, ko je takoj po 

maši birmanski verouk. Za pogovor ali pripravo dokumentov 

pokličite po telefonu ali sporočite na e-pošto. 
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je ob 10h. 

Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po maši ob 

20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni iz naše 

župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači župnik.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. 

Če ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list 

iz župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov prineseta še 

odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi potrdilo o opravljenem 

tečaju oz. šoli za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo 

pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan po pogrebu. 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 

 

 

 
 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015


 
 
 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 27.4.2015 do 3.5.2015 
27.4. pon sv. Hozana Kotorska  BR 19 ++Gašperjeve in družino Iskra 

 sv.  Cita  po namenu 

28.4. tor sv. Peter Chanel BR 19 + Jožef Kozjan, 30. dan 

29.4. sre sv. Katarina Sienska BR 19 ++ Pezdir, Laze 

30.4. čet sv. Pij V., papež 

sv. Jožef Cottolengo 

BR   8 ++ Gršakovi in  

++ Dobrovoljčevi 

1.5. pet sv. Jožef Delavec BR   8 + Jože Gregorič, žpk. 

 prvi petek 

sv. Oriencij (Istok) 

 v priprošnjo sv. Jožefu za 

zdravje in blagoslov pri delu 

 sv. Hipolit, muč. BR 19 + Ivan in Janez Slana 

   + Štefanija Tekavčič, 7. dan 

2.5. sob sv. atanazij, škof BR 19 za zdravje 

 prva sobota  + Franc Hočevar in starši 

 sv. Boris Mihael  + Ivana in Bogomir Pleško 

 sv. Rihard Pampuri  + Frančiška Lenaršič 

   + Tonči Vrhovec, obl. in  

                          ++ Vrhovec 

   + Jožef Sinkovič, 7. dan 

3.5. ned 5. velikonočna ned. BR  7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Filip in Jakob, ml.  za mir 

                    apostola LG   830 ++ Vehar 

 sv. Teodozij Kijevski  + Ivan in Marija Remškar,obl. 

      ter za vse ++ Škandrove 

  VG  830
 + Jakob Bogataj 

   + Angela Novak, obl. in  

                       + Ivan Jamnik 

   + Stanka, Tilka in Janez 

                                     Marinko 

  BR  10 + Marija remškar 

   + Jože Gregorič, žpk. 

   + Jožef Kozjan 

   + Jože Ambrožič, obl. 
   

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.5.:  Na vasi – pod Lovrecem. 

Branje Božje besede BR, 3.5., ob 10h: Majda Kvaternik in Irena Celarc 
 
 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 4.5.2015 do 10.5.2015 
4.5. pon sv. Florijan (Cvetko)  BR 19 + Jožefa Kozina 

 sv. Silvijan  za zdravje 

5.5. tor sv. Gotard, menih BR 19 + Slavko Ehrlich Paproth 

6.5. sre sv. Dominik Savio  BR 19 za dušno in telesno zdravje 

7.5. čet sv. Gizela, opatinja BR   8 + Jožef Kozjan 

8.5. pet sv. Bonifacij IV., pp. BR 19 + Stanislav Zor 

9.5. sob sv. izaija, prerok BR 19 + Anton Remškar  

 sv. Pahomij  + Frančiška Lenaršič 

 sv. Marija Trezija  ++ starši Filipič 

10.5. ned 6. velikonočna, ned. BR   7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja turizma  + Drago Gorjan, obl.  

 sv. Job,   + Franc Rakovec 

 svetopisemski mož 

sv. Trsatska Mati Božja 

LG   830 + Herman Zavašnik, 30. dan 

+ Slavko Gutnik, obl.  

  VG  830
 + Ivan Roženik 

   + Marijan Zibelnik 

   + Milan Sedej 

  BR  10 + Jožef Kozjan 

   ++ starši Vene 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.5.: Stara cesta. 

Branje Božje besede BR 10.5., ob 10h: Robi Novak in Mojca Novak 
 
 

 
 

Ob godu sv. Florjana želim vsem gasilcem in gasilcem obilo Božjega blagoslova in varstva pri 

njihovem delu. Ob tem izrekam zahvalo za vse njihovo požrtvovalno delo.  

Sv. Florjan je kot zgodovinska osebnost zadnja leta življenja, v času vladanja 

rimskega cesarja Diokleciana, preživel v rimski pokrajini Norikum. Danes je to predel 

okoli mesta Enns-Lorch, ki leži ob istoimenski reki Enns (slovensko Aniža) - blizu mesta 

Linz v Avstriji. Ko je sodnik Akvilin vodil sodni proces proti 40 vojakom, ki so se 

opredelili za krščansko vero, se je upokojeni rimski častnik Florjan zavzel za njihovo 

oprostitev in sam izjavil, da je kristjan. Ker se kljub prigovarjanju ni odrekel krščanstvu, 

je bil kaznovan tako, da je bil s privezanim kamnom okoli vratu vržen v reko Enns. To 

naj bi se zgodilo 4. maja leta 304. Zato je 4. maj sprejet kot dan sv. Florjana. Do 

začetka 16. stoletja je bil sv. Florjan zaščitnik Avstrije in krajev, ki so se borili proti 

osvajalskim pohodom Turkov. Kasneje je postal zaščitnik narodov Evrope - kot 

branilec pred eno najhujših naravnih sil – ognju. 


