Šmarnice 2020
Zaključuje se april in smo tik pred začetkom maja, ki je posvečen šmarnični pobožnosti.
Prikličimo si v spomin šmarnice iz preteklih let ... ko smo maja v polni cerkvi pred Marijinim
oltarjem po končani sveti maši vsak dan molili litanije Matere božje. V sredo, soboto in
nedeljo zvečer pa uživali v petih litanijah in prelepih Marijinih pesmih.
Letos je zaenkrat drugače. Pa vendar se lahko v tem milostnem času
vsak zase odloči, da bodo šmarnice v letošnjem maju še posebno
doživete. Marija nas že od Fatime, preko Medjugorja in Kureščka vabi
in prosi, naj dnevno molimo rožni venec. Sprejmimo to obliko molitve
kot najlepšo, proti vsem težavam in boleznim, ki smo jim priče danes.
Premišljujmo Marijino in Jezusovo življenje ter z veseljem molimo po
naših domovih litanije Matere božje.
Ko pa bo možnost, se bomo srečevali v cerkvi.
Naj se Njen materinski blagoslov naseli v vsako dušo in ji prinese mir
in hvaležnost, da je tudi naša Mati.

Na spletni strani Slovenskega katehetskega urada (http://sku.rkc.si/) bodo vsak dan dostopne
povezave do šmarnic tako za otroke kot za odrasle.
Šmarnice za otroke 2020 Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, posnetek, šmarnični izziv pobarvanka ali naloga za reševanje, povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo)
»Največji dar« nas povabijo v življenje slovenske družine. Spremljamo jo v teku cerkvenega
leta, ob drobnih radostih vsakdana, pa tudi v družinskih preizkušnjah in njeni priprošnji
Marijinemu varstvu. »Gre za resnične zgodbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur
izmed nas. So zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. Predvsem pa so
zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto.«
Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam bom ob 10.15,
spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus.

Šmarnice za odrasle 2020 Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman (besedilo, posnetek,
šmarnična misel)
»Sveti Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja srca« pa nam približajo svetniško
življenje Janeza Henrika Newmana in nas obogatijo z njegovimi najlepšimi mislimi o Mariji.
Avtor si želi, da bi bile kot drobni biseri, ki jih bomo nanizali v ogrlico in jo podarili njej, ki je
»mojstrovina Božjih rok in okrašena z najsijajnejšo lepoto«. Svetnikovo življenje dobro
povzema njegova misel: »Ni mi do tega, da premagam sogovornikov razum, ne da bi se hkrati
dotaknil njegovega srca.« Naj ta misel nagovori tudi sodobnega majniškega iskalca.

