
TEDENSKI NOVIČNIK
Št. 6 Petek, 12. maja, A.D. MMXXII www.scutumfidei.si

Marijanske pobožnosti – 
šmarnice, Marijin mesec
Ta teden je posvetila že tretja nedelja 
po Veliki noči. Čas se vztrajno in neu-
trudno vrti in že smo vstopili v maj, 
to je Marijin mesec. V tem mesecu so 
med nami, Slovenci še posebno razšir-
jene marijanske pobožnosti, imeno-
vane šmarnice.

Ta teden je posvetila že tretja nedelja 
po Veliki noči. Čas se vztrajno in neu-
trudno vrti in že smo vstopili v maj, to 
je Marijin mesec. V tem mesecu so med 
nami, Slovenci še posebno razširjene 
marijanske pobožnosti, imenovane 
šmarnice. 

Marijino posebno češčenje v mesecu 
majniku sega že v 16. stoletje, redne 
pobožnosti pa so se razvile šele v 18. 
stoletju. Leta 1815 je papež Pij VII. to 
pobožnost potrdil in obdaril z odpustki, 
kar je največ pripomoglo razširitvi te 
pobožnosti iz Rima po Evropi. Besedi-
lo za to pobožnost z naslovom Mesec 
Marije je že leta 1842 iz francoščine 
priredil Davorin Trstenjak. V ljubljan-
skem semenišču jo je leta 1851 pričel 
četrtoletnik Jernej Lenček, od koder 
se je kmalu razširila po drugih zavo-
dih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane. 
Leta 1852 so to marijansko pobožnost 
obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, 
leta 1855 so pobožnost obhajali že v ro-
marski cerkvi na Kalobju, leta 1860 v 

Koledar

15. 5. – Četrta nedelja po Veliki 
noči; sv. Janez Salski, spozna-

valec

16. 5. – Sv. Ubald, škof in 
spoznavalec

17. 5. – Sv. Pashal Bajlonski, 
spoznavalec

18. 5. – Sv. Venancij, mučenec

19. 5. – Sv. Peter Celestin, papež 
in mučenec

22. 5. – Peta nedelja po Veliki 
noči

25. 5. – Sv. Filip Neri, spozna-
valec

26. 5. – GOSPODOV VNEBO-
HOD

27. 5. – Sv. Beda častitljivi, 
spoznavalec in cerkveni učitelj

28. 5. – Sv. Avguštin, škof in 
spoznavalec

29. 5. – Nedelja po Gospodovem 
vnebohodu; sv. Marija Magdale-

na Pazzi, devica

vršijo procesije s križem na čelu -zato 
križev teden- med že zelenimi njivami 
in polji, s prošnjami za Božji blagoslov, 
za rodovitnost zemlje, za varstvo pred 
naravnimi ujmami, za primerno vreme 
in za dobro letino. Prosimo pa tudi za 
blagoslov pri našem umskem in fizič-
nem delu. 

Pobožnost vsakega posameznega 
»prošnjega« dne je sestavljena iz pro-
cesije, pri kateri molimo rožni venec 
in litanije vseh svetnikov. Po duhovni 
vsebini so to spokorni dnevi. Iz tega 
naslova se priporoča post, nekdaj pa so 
te dni v obhodu duhovniki in laiki tudi 
hodili bosi za spokornost. O spokor-
nem duhu teh dni nam še danes priča 
vijolična liturgična barva. 

Verniku se priporoča da se te tri dni 
približa duhu Tradicije. Med drugim 
tako da si lastnoročno naloži post in 
da se vsak dan, če se ne bo udeležil 
procesije, odpravi k sadovnjaku ali na 
polje. Med tem obhodom (beri: spre-
hodom) naj prosi in se zahvaljuje Bogu 
za blagostanje in rodovitnost. Ta obhod 
naj prične z litanijami vseh svetnikom 
in med obhodom zmoli celoten presvet-
li rožni venec.

Gospodov vnebohod
Vnebohod obeležujemo v četrtek, 26. 
maja, to je štirideset dni po Vstajenju. 
Ta dan je po našem misalu zapovedan 
praznik, slovenska škofovska konferen-
ca pa ga je v novem, splošnem koledar-
ju kot zapovedan praznik zatrla, čeprav 
je poleg Velike noči in Binkošti eden 
izmed najpomembnejših krščanskih 
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali 
že ob koncu 4. stoletja.

Naš gospod, Jezus Kristus se je v času 
svojega štiridesetdnevnega delovanja 
po Vstajenju prikazoval učencem in 
izbranim pričam, ob tem pa je dopol-
nil svoje zemeljsko delovanje in s tem 
naložil Apostolom da širijo Evangelij 
ter odšel v nebo. Za ta praznik lahko 
rečemo da je Kristus nebeško ustoličen, 
kot Kralj nad Nebesi in nad Zemljo.

Jezus Kristus je potrpežljivo plačal 
ceno naše odrešitve, ko je našo osvo-
boditev izpod Hudičeve oblasti in da s 
tem zagotovi naš prihod domov, k Bogu 
v nebesa. To delo, cilj njegove ljubezni 
in delovanja je sedaj končano. Ob Vne-
bohodu se vrne Sin kot zmagovalec – 
Sin stoji pred Očetom, pričujoč da je 
njegovo delo opravljeno.

Pred Gospodovim vnebohodom, v sre-
do, se izvede celonočno bedenje.
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mariborskem bogoslovju. 

Janez Volčič je leta 1855 napisal knji-
go z naslovom Šmarnice, po cvetlici, 
ki vzcveti v začetku maja, in pod tem 
imenom se je pobožnost hitro razširi-
la med ljudmi, ko so jih kmalu pričeli 
opravljati tudi zunaj cerkve – na vasi, 
pri kapelicah in znamenjih, s tem pa se 
je splošno udomačila. Ljudje so to po-
božnost vzeli za svojo in so jo obhajali 
pri številnih Marijinih kapelicah, kjer 
so brali šmarnično branje, molili litani-
je in peli Marijine pesmi.

Z razmahom šmarnične pobožnosti se je 
pokazala potreba po šmarničnem bran-
ju in primernih pesmih. Prav v času 
razširjanja majske pobožnosti je slov-
ensko slovstvo dobilo največ nabožnih 
pesmi. Res niso bile vse umetniške, a 
so s primerno melodijo vernikom segle 
globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v 
zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. 
Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik 
Blaž Potočnik leta 1827 ki je doživela 
izjemno zanimanje in ponatise. 

Še danes je ta navada marsikje ohran-
jena, čeprav imajo danes po cerkvah 
šmarnice največkrat med mašo. Ker so 
v zadnjih desetletjih duhovniki šmar-
nice uporabili tudi kot posebno kate-
hezo za otroke, je nastalo tudi posebno 
šmarnično branje za otroke in posebno 
za odrasle vernike.

Pred nami je četrta nedelja po Veliki 
noči, s peto pa bomo vstopili v teden, 
v katerem naš Gospod odide v nebesa.

Pred nami je četrta nedelja po Veliki 
noči, s peto pa bomo vstopili v teden, 
v katerem naš Gospod odide v nebesa.

 

Prošnji dnevi (križev teden)
Kot pripravo na Gospodov vnebohod se 
v ponedeljek prične s prošnjimi dnevi, 
ko v spokornem in prošnjem obhodu 
(procesiji) skupno in javno prosimo 
Boga usmiljenja, naj od nas odvrne 
dušno in telesno zlo, naj da našemu 
delu blagoslov in zlasti obvaruje polje 
nezgod. Tako se od ponedeljka do srede 
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MOLITVE

Devetdnevnica k Svetemu Duhu
Pričujoči obrazec se moli vseh devet dni kot priprava na Binkošti oziroma se 
prične devet dni pred zakramentom svete birme. Devetdnevnica se prične na 
dan Gospodovega vnebohoda in se bo zaključila en dan pred Binkoštmi, v so-
boto.

Pridi Sveti Duh, napolni srca Svojih vernih
in vžgi v njih ogenj Svoje Ljubezni.
Pošlji Svojega duha in prenovljeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. O Bog, ki si srca vernih po razsvetljenju Svetega Duha učil, daj 
nam, da bomo v istem Duhu spoznali, kaj je prav in se vedno veselili Njegove 
tolažbe. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu...

O Bog, Sveti Duh, olepšaj mojo dušo s posvečujočo milostjo. Podpiraj me z 
dejansko milostjo, da bom sveto Vero stanovitno pričal in vedno po njej živel. 
Jezusu, Svojemu Zveličarju, obljubim zvestobo do smrti.

1.     Pridi Sveti Duh, daj mi MODROST, da bom preziral minljive stvari in 
hrepenel po dobroti večnega Življenja.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

2.     Pridi Sveti Duh, daj mi UMNOST, da bom natančno spoznaval pomen 
verskih resnic.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

3.     Pridi Sveti Duh, podpiraj me s SVETOM, da se bom v dvomih in težavnih 

rečeh odločal za to, kar je Bogu ljubo.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

4.     Pridi sveti Duh, daj mi MOČ, da premagam težave, ki me ovirajo na 

poti zveličanja.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

5.     Pridi Sveti Duh, UČI me, da dosežem trdno prepričanje o razodetih 

resnicah in da spoznam, kaj naj storim in kaj naj opustim.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

6.     Pridi Sveti Duh, daj mi POBOŽNOST, da bom do nebeškega Očeta, do 

Njegovega Sina in do Tebe imel vedno otroško ljubezen.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

7.     Pridi Sveti Duh, vlij mi v srce STRAH BOŽJI, da se bom iz spoštovanja 

do božjega Veličastva izogibal vsakega greha.

Oče naš, Zdrava marija, Slava očetu

O Bog vse tolažbe, Sveti Duh, ne glej na mojo nevrednost temveč pridi in mi 

pomagaj. Prosim Te v imenu Jezusa Kristusa, našega Ljubega Odrešenika, ki z 

Očetom in s Teboj živi in kraljuje, Bog od vekomaj do vekomaj. Amen.

MOLITEV NA DAN SV. BIRME, 

ali ob spominu nanjo – tudi na Binkošti

 O Bog Sveti Duh, zahvalim se Ti, da si v zakramentu svete birme 
prišel v mojo dušo z nebeškimi darovi. Posvetil si moje srce v Svoje svetišče: o 
daj, da ostane vedno brez madeža!

 Zaznamoval si me z Jezusovim znamenjem: o podeli mi moč, da 
ostanem Jezusu zvest do groba: sveto Vero hočem skrbno varovati in neustrašno 
braniti. Ponižno Te prosim, podpiraj me zlasti takrat, kadar bo v nevarnosti 
moje zveličanje. Daj mi trdnost, da nikoli ne prelomim Božje ali Cerkvene 
zapovedi iz strahu ali napačne sramežljivosti pred svetom. Trdno sklenem, da 
želim rajši umreti, kakor pa biti nezvest svojemu Zveličarju.

Blagoslovi, Sveti duh, moje prošnje in sklepe, da bom vedno varno hodil 
po poti zveličanja in enkrat prišel k tebi, ki si z Očetom in Sinom večno veselje 
Izvoljenih v Nebesih. Amen.

Scutum Fidei – Kaj, od kdaj 
in zakaj poznamo liturgične 
drže?, 2. maja

https://odysee.com/@scutumfidei:e/scutum-fidei-

kaj,-od-kdaj-in-zakaj:a

Q&A – zakonca Koman, 30. 
aprila

https://odysee.com/@scutumfidei:e/qa-zakonca-

koman:e

Scutum Fidei – Slavljenje, 
nekarizmatična neprenova 
in medjugorska prevara, 28. 
aprila

https://odysee.com/@scutumfidei:e/slavljenje-

prenova-medjugorje:0

Stat Crux – Analiza rezultatov 
parlamentarnih volitev 2022, 
25. aprila

https://odysee.com/@scutumfidei:e/Stat-Crux---
Analiza-rezultatov-parlamentarnih-volitev-2022:b

Ordo et Mysterium – Če bi 
vladal Katolik, 21. aprila

https : / /o dys e e .com/@s c utumf ide i : e /ordo-
mysterium-%C4%8De-bi-vladal-katolik:6

https://odysee.com/@scutumfidei:e/scutum-fidei-kaj,-od-kdaj-in-zakaj:a
https://odysee.com/@scutumfidei:e/scutum-fidei-kaj,-od-kdaj-in-zakaj:a
https://odysee.com/@scutumfidei:e/qa-zakonca-koman:e
https://odysee.com/@scutumfidei:e/qa-zakonca-koman:e
https://odysee.com/@scutumfidei:e/slavljenje-prenova-medjugorje:0
https://odysee.com/@scutumfidei:e/slavljenje-prenova-medjugorje:0
https://odysee.com/@scutumfidei:e/Stat-Crux---Analiza-rezultatov-parlamentarnih-volitev-2022:b
https://odysee.com/@scutumfidei:e/Stat-Crux---Analiza-rezultatov-parlamentarnih-volitev-2022:b
https://odysee.com/@scutumfidei:e/ordo-mysterium-%25C4%258De-bi-vladal-katolik:6
https://odysee.com/@scutumfidei:e/ordo-mysterium-%25C4%258De-bi-vladal-katolik:6
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URNIK SVETIH MAŠ

Kapela Svete Družine (FSSPX)

Vabljeni k tradicionalnim latinskim svetim mašam v novo 
kapelo Bartovščine Sv. Pija X. Urnik svetih maš je sledeč:

Nedelja 8.30h (začetek spovedovanja ob 8.00h)
Nedelja 17.00h (začetek spovedovanja ob 16.30h)

Naslov kapele je Verd 107, dostop je preko avtomatske zapor-
nice. Natančno lokacijo kapele si lahko ogledate s klikom na 
zemljevid.

NOVICE IZ CERKVE PO SVETU

Aretiran kardinal Zen

Kardinal Zen je velik borec proti brez-
božnemu kitajskemu komunizmu, je 
pa tudi znan zagovornik tridentinske 
svete maše..

https://www.ncregister.com/blog/cardinal-zen-may-
11-arrest

Post in molitev, da pade zakon o 
splavu

Molimo in se postimo, da se konča 
morija nerojenih otrok...

https://www.ncregister.com/cna/us-bishops-urge-fast-
ing-and-prayer-in-response-to-pro-abortion-threats

Papež pravi, da je majhna rod-
nost družbeni problem

Ne bi se mogli bolj strinjati s Svetim 
očetom.

 https://www.ncregister.com/cna/pope-francis-low-
birth-rate-is-a-social-emergency

Še en ubit katoliški duhovnik v 
Nigeriji

Tudi v našem času imamo mučence 
za vero.

https://www.ncregister.com/cna/catholic-archdio-
cese-in-nigeria-announces-death-of-kidnapped-priest

https://www.ncregister.com/blog/cardinal-zen-may-11-arrest
https://www.ncregister.com/blog/cardinal-zen-may-11-arrest
https://www.ncregister.com/cna/us-bishops-urge-fasting-and-prayer-in-response-to-pro-abortion-threats
https://www.ncregister.com/cna/us-bishops-urge-fasting-and-prayer-in-response-to-pro-abortion-threats
https://www.ncregister.com/cna/pope-francis-low-birth-rate-is-a-social-emergency
https://www.ncregister.com/cna/pope-francis-low-birth-rate-is-a-social-emergency
 https://radio.ognjisce.si/sl/247/oddaje/34350/ko-je-sel-v-samostan-je-skuril-vse-svoje-umetniske-slike.htm
https://www.ncregister.com/cna/catholic-archdiocese-in-nigeria-announces-death-of-kidnapped-priest
https://www.ncregister.com/cna/catholic-archdiocese-in-nigeria-announces-death-of-kidnapped-priest
https://goo.gl/maps/76uMCc2RYW7NcBA28

