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ŠMARNICE ZA MARIJO 
 

»Ko bom velika, bom skrbela za Marijin oltar. Tako lepa je ta naša Marija,« je večkrat 
rekla Urška, ko je pomagala teti Petri pri krašenju oltarjev. 
Teta je bila po poklicu cvetličarka, zato je vedno okusno razporedila šopke. Nikoli ni na 
oltarje postavljala preveč cvetja, raje samo eno rožo in nekaj zelenja. In skoraj vse rože 
je poleg zelenjave sama gojila v župnijskem vrtu. 
Ne glede na letni čas je teta znala pričarati lepe fantazijske šopke, da so jih vsi 
občudovali. S posebno ljubeznijo je izdelala okrasni šopek za Marijin oltar. Ko so se maja 
pričele šmarnice, sta z Urško povsod nabirali dišeče bele šmarnice; v gozdu sta poznali 
vse prostore, v neki senčni grabi so cvetele čisto do konca maja.  
»Šmarnice mi vedno zadišijo po Mariji – tako so nežne in lepe in tako te privlači njihov 
vonj,« je večkrat razmišljala teta. 
Urška pa se je rada pošalila: »Kaj te Marija tudi privlači – kot tisti magnet na našem 
hladilniku?« 
Teta Petra ni bila jezna, ampak je deklici vedno znova razkrivala svojo ljubezen do 
nebeške Matere. Ko je izgubila svojega fanta, se je že odločala, da bo šla v samostan k 
sestram Marije pomočnice. Potem pa jo je še bolj potreboval brat Pavle, ki bi brez 
gospodinje imel hladen župnijski dom. In zdaj je srečna, da lahko ob njem časti Marijo. 
Urška pa je vedela, da teta tudi lepo šiva in veze. Za cerkev je naredila tako lepe oltarne 
prte, da je bil župnik nanje kar ponosen. Tudi bele haljice za ministrante so bile njeno 
delo. Tako je odvzela svojemu bratu marsikatero skrb za cerkev in večkrat ji je rekel: 
»Kaj bi jaz brez tebe, Petra! Ko me je Bog poklical za duhovnika, je Sveti Duh gotovo 
tudi tebi prišepnil, da te bom potreboval. Vse tvoje darove pa ti je že tako podaril s tem 
namenom!« 
Sestra se je takšni hvali rada smejala, a bila je srečna, da je njen brat srečen duhovnik. 
Posebej je bila hvaležna škofu, ki ga je postavil v domačo župnijo, da so bili dnevno 
skupaj z malimi nečaki, posebej še z navihano Urško. Ob tako prisrčnih otrocih je 
življenje veliko lepše in bogatejše. Šmarnično druženje pa prinaša še priložnost več za 
medsebojno povezanost in veselje.  

Po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov 

 

Dobri Jezus, hvala ti, ker se 

smemo spet zbirati ob tvoji 

nebeški Materi. Naj nas šmarnično 

druženje med seboj poveže, tvoja 

mati Marija pa naj nas vzpodbudi, 

da bomo med svojimi prijatelji in 

sošolci lahko živeli tako, kot nas ti 

učiš. Amen.  
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Kako se lahko pogovarjam z Bogom? 
 

 
 

Boga lahko hvališ in častiš, ker je naredil zvezde in tudi ljubke mucke.  
In smeš mu povedati svoje najbolj skrivne želje, ki jih sicer ne bi nikomur izdal. 

 

Po: Youcat za otroke 

4. velikonočno nedeljo imenujemo 

tudi nedelja Dobrega pastirja. To 

je hkrati svetovni molitveni dan za 

duhovne poklice. 
 

Na to nedeljo pred nas še posebej 

stopa podoba Jezusa kot pastirja, ki 

skrbi za svoje ovce. Čreda je 

pogosto sestavljena iz bolj ali manj 

poslušnih, a dober pastir ima rad 

vsako izmed njih. Za vsako se enako 

skrbno trudi. 

Tudi nas Jezus vabi, da bi bili kot 

dobri pastirji. Sam je želel, da bi se 

njegovo delo nadaljevalo, zato si je 

skrbno izbral svoje naslednike. 

Sprva so to bili apostoli, sicer pa 

njegovo delo nadaljujejo tako 

duhovniki, redovniki in redovnice, 

pa misijonarji in tudi vsakdo izmed 

nas. Na nedeljo Dobrega pastirja se 

zato v naših molitvah obračamo po 

pomoč k Jezusu, da bi v svoji moči 

klical v svojo službo vedno nove 

duhovne poklice. Naj bodo naše 

iskrene molitve obarvane tudi z 

zahvalo za vse, ki nas po njegovem 

vzoru duhovno bogatijo in 

spremljajo. Ob njihovi pomoči 

moremo tudi mi v vsakodnevnem 

življenju biti ob Pastirju in s svojim 

življenjem vzpodbujati druge, da ne 

bežijo od njega, temveč ga poslušno 

spremljajo. 
Po: Molitve za otroke 

 


