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Razpis natečaja
ŠMARNICE ZA LETO 2021
I Predmet
Razpis natečaja Šmarnice za leto 2021 v dveh kategorijah:
A) šmarnice za otroke,
B) šmarnice za odrasle.
II Naročnik
Slovenski katehetski urad, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana po pooblastilu Slovenske škofovske
konference (št. 51/01 in št. 098/11).
III Razpisni pogoji
Kategorija A – šmarnice za otroke
1 Namen šmarnic
V otroku sredi vsakdanjega veselja in težav prebuditi čudenje nad življenjem in zaupanje v Marijino
varstvo.
2 Vsebina šmarnic
Šmarnice naj se osredotočijo na vsakdanje življenje otrok v družini in med vrstniki, pa tudi v župnijski
skupnosti. Prikažejo naj vsakdanje okoliščine, nevsiljivo pa vključijo tudi zglede preprostega zaupanja
Marijini priprošnji. Avtor naj ob naštetem upošteva biblično-antropološki vidik ter praznike in nedelje
v maju. Zgodbe naj bodo konkretne, otroke pa spodbudijo, da bi o vprašanjih, s katerimi se srečujejo,
razmišljali tudi s pogledom vere.
Kategorija B – šmarnice za odrasle
1 Namen šmarnic
Odraslemu poslušalcu približati življenje sv. Jakoba starejšega, čigar sveto leto obhajamo v letu 2021,
in pokazati pomen romanja za sodobnega človeka.
2 Vsebina šmarnic
Šmarnice naj prikažejo življenje sv. Jakoba starejšega in ga umestijo v današnji čas kot zavetnika vseh
romarjev. Zgodbe naj vključujejo razmislek o pomenu in načinu romanja v sodobnem svetu. Lahko so
prepletene z osebnim doživljanjem slovenske Jakobove poti ali romanja na Jakobov grob v Santiago
de Compostela, kjer bodo leta 2021 še posebej slovesno praznovali Jakobovo sveto leto. Pri tem naj
razmišljanja upoštevajo marijanski vidik šmarnične pobožnosti
Obe kategoriji
1 Sestava šmarnic
Šmarnično branje naj bo razdeljeno na 31 zgodb z naslovom, ki na izviren način povzema vsebino
dneva. Posamezna zgodba naj obsega približno eno tipkano stran (2200 znakov brez presledkov).
Avtor naj pri slogu in vsebini pisanja upošteva naslovnika šmarnic glede na izbrano kategorijo.
Za kategorijo A naj avtor predlaga tudi primerno pesem – šmarnično himno, gradivo za otroke (mapa,
listki, podoba …) ter konkretno in preverljivo nalogo za vsak dan.
2 Razpisno obdobje:
25. avgust–5. oktober 2020.
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3 Predložitev prijav
Avtor naj osnutek celotnih šmarnic (kazalo z naslovi), cilj in izdelane šmarnice za vsaj pet dni pošlje v
ovojnici z geslom (šifro), navedbo kategorije, v katero prijavlja svoje delo (A ali B), in letnico rojstva
do 5. oktobra 2020 na naslov: Slovenski katehetski urad, Poljanska 2, 1000 Ljubljana. Svoj e-naslov in
telefonsko številko naj avtor priloži v zaprti ovojnici, opremljeni z istim geslom.
4 Izbor
Osnutke šmarnic bo pregledala odgovorna komisija pri SKU in se z izbranim avtorjem dogovorila za
celotne šmarnice, ki jih bo v elektronski obliki treba oddati do 5. januarja 2021. Vsi avtorji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa. Avtor izbranih šmarnic bo prejel avtorski honorar; osnutkov neizbranih
šmarnic pa ne bomo vračali in zanje ne bomo izplačevali honorarjev.
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