
 
 

6. jan.: Gospodovo razglašenje: Samo poimenovanje dneva pravzaprav ni točno, saj Cerkev 

ne slavi treh kraljev, ampak Gospodovo razglašenje ali epifanijo, kar pomeni pojaviti, prikazati 

se. V epifaniji so zajeti trije dogodki, ki so vsak pa svoje “razglasili” Kristusovo božanstvo: 

poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in ženitovanje v Kani. 

 

13. jan.: Jezusov krst v Jordanu: Ko je prišel od Očeta določen čas, se je, čeprav je bil brez 

greha, uvrstil med grešnike, ki so od Janeza Krstnika prejemali krst pokore. Kakor vedno in v 

vseh stvareh je hotel tudi s prejemom Janezovega krsta izpolniti Očetovo voljo in biti kakor 

drugi. 

18. do 25. januar: TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV. Geslo:                     

»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20.) To geslo nas spominja, da edinosti ne 

more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je 

velika ekumenska naloga. Pripravili so ga kristjani iz Indonezije, ki je znana kot država z 

največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 86 % 

muslimanov, okoli 10 % pa je kristjanov.  

20. januar: Nedelja verskega tiska.  
Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen 

verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. 

Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako da se da za vsak 

okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim 

tudi nove naročnike.  

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: 

DRUŽINA: 104 €, OGNJIŠČE: 33,50 €; MISIJONSKA  

OBZORJA: 10 €; PRIJATELJ: 11 €, BESEDA MED NAMI: 20.40 € 

 

27. jan.: nedelja Svetega pisma: Nedelja Svetega pisma naj bo 

zahvala za Gospodov dar, da nam "razlaga pismo". Naj nam pomaga, da 

ne bi ostajali brezbrižni, da bi naše srce zagorelo, ko bi prepoznavali 

Jezusa in globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma! Spodbudila 

naj bi nas, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in spoznavali Jezusa iz 

njega. 

 

 

NI NAM ZNANA PRIHODNOST, 

ZNANO PA NAM JE VELIKO VEČ KOT ONA: 

ZNAN NAM JE CILJ. (Reinhold Schneider) 
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BESEDA ŽIVLJENJA:   Znamenje križa 

V mesecu, ki je zaznamovan  s spominom na Jezusov krst, se s tem nagovarjajočim 
znamenjem spomnimo, komu pripadamo in kaj je naš poklic: vse delati v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha. Že mnogokrat smo napravili to znamenje, odkrijmo 
sedaj njegovo globino: 
 
Svoje telo zaznamujmo  z znamenjem zveličanja, ljubezni, odrešenja.   
* Primerno mesto za Boga Očeta je najvišje in najplemenitejše mesto. To je moja 
glava. Poljub spoštovanja podarjamo na čelo, to je mesto, ki je najbolj vredno 
Očeta. Z roko se dotaknem čela in v duhu izgovarjam: "V imenu Očeta." 
 
* Od Očeta vodi navpična linija do mojega 
središča, do mojega duhovnega srca (kamor 
kažem, kadar rečem jaz ali mi). Roko počasi 
premikam od čela  do prsnice. To je poteza 
učlovečenja. Od Očeta je prišel na svet Sin. 
Prebival je sredi med nami – v naši sredini, kar 
je dejanje Božje ljubezni.  Pri tem dotiku 
rečem: "In Sina." Moje središče naj pripada 
Njemu, v njem naj bo navzoč  Jezus. Doživljam 
njegovo navzočnost. 
 
* Sveti Duh je ponesel Kristusovo navzočnost in delovanje po svetu – k narodom. 
Po Duhu deluje Jezus povsod. Sveti Duh ni na enem mestu – je po vsem širnem 
svetu. Vse, ki ga sprejemajo, povezuje, od sončnega vzhoda do zahoda. To izraža 
linija od levega k desnemu ramenu. Z roko potujem skozi moje telo od leve na 
desno ramo. Moja širina pomeni širni svet, kjer deluje Sveti Duh. On povezuje tudi 
mene s seboj, z drugimi, z Bogom. 
 
Tako, zarisal sem dve liniji: od zgoraj navzdol in z leve na desno. Nastal je križ – 
znamenje mojega zveličanja, s katerim sem odrešen; znamenje ljubezni, iz katere 
izhaja svetost življenja.  

http://www.zupnija-kungota.si/


JEZUS TI DANES GOVORI (in za vse leto, za vse življenje)  

 

"Ne joči! Potolaži se, opogumi se! Nisem te pozabil, čeprav 

ti je težko, čeprav te ranjujejo različni križi življenja, čeprav 

se boriš s krivicami in ranami, ki so ti jih ljudje povzročili.  

Ne joči, nisi sam, jaz zmorem zaceliti vse tvoje rane, vse 

tvoje bolezni, vse tvoje težave. Predaj mi vse, kar te teži in 

kar te obremenjuje, vstani iz svojega mrtvila in začni živeti 

novo življenje!  

Vstani! Verjemi mi, odpri se upanju, svetlobi in resnici! In 

ne pozabi, močno te ljubim, za tebe sem dal življenje, z menoj nikdar nisi sam. 

Vstani! Sprejmi ponujeno roko in pojdiva skupaj dalje." 

 

NAPAKE V MOLITVI 

 
Napaka v molitvi je lahko, če smo se prenehali osvobajati greha, iskreno jih iskati in jih 

prinašati pred Boga, da nas očisti. 

Napaka je lahko, če nas je kdo užalil,pa mu nismo odpustili (vsaj želeli odpustiti), kajti 

odpuščanje je pogoj za psihično, telesno in duhovno zdravje. 

Lahko nas doletijo skrbi in razne naloge, zaradi česar zanemarjamo molitev ali molimo 

površno, raztreseno, kar tako mimogrede. Tedaj se je 

treba vsemu odreči in se ponovno posvetiti molitvi. 

Razlog za napačno molitev je lahko nesprejemanje 

križev, ki prihajajo. Upiramo se jim z vso močjo, 

namesto da jih sprejmemo, kajti šele s sprejemanjem 

križev nas Bog uvaja v vstajenje. Sprejeti ne pomeni, da 

se sprijaznimo z neko težavo, ampak dovoliti, da Bog 

skozi njo deluje. Ne sprejeti križa je kakor ne sprejeti 

zdravnika, ko pride, da nam povije rano, da bi ozdraveli. 

Če ne gremo skozi te štiri točke (priznanje grehov, 

odpuščanje, odrekanje in sprejemanje križev), postane 

molitev dolgočasna in težka, kakor dolžnost, in nas ne poživlja več. 
/prevod iz hrv. jezika/ 

 

LETNA STATISTIKA 

 

                                              Zg. Kungota         Spodnja Kungota 

Krsti   9 (lani 13)  4  (8) 

Poroka    1         (4)             1  (2) 

Pokojni  17       (16)           24  (17) 
 

Vas podatki kaj skrbijo? In kaj lahko sami naredite, da bodo boljši? 
 

Od  01.01.2018 do 31.12.2018 so se mnogi poslovili od zemeljskega življenja. 

V matični knjigi župnije Gor. sv. Kungota je zapisano: 

GRIL Feliks 

KRAJNC Erika 

VEZJAK Ivanka 

DOBAJ Jožef 

STRMETSKI Anton 

ŽVIGAČ Aleks 

POTOČNIK Irena 

LABAŠ Božena 

POTOČNIK Emil 

STOJKO Suzana 

DIVJAK Franc 

KRIŽANEC Herta 

TRINKAUS Jožef 

BRUMNIK Jožefa 

DAJČMAN Marija 

MENHART Franc 

GAMSER Terezija 

 10.01.1931 

 16.07.1944 

 02.05.1949 

 01.03.1952 

 07.12.1936 

 13.09.1921 

 05.01.1934 

 25.12.1943 

 27.05.1955 

 11.11.1962 

 05.01.1948 

 26.01.1962 

 26.02.1928 

 29.02.1949 

 23.08.1931 

 06.05.1951  

 19.11.1928 

 15.01.2018 

 21.01.2018 

 03.02.2018 

 18.04.2018 

 04.05.2018 

 25.05.2018 

 10.06.2018 

 21.06.2018 

 18.08.2018 

 22.09.2018 

 29.09.2018 

 02.10.2018 

 14.09.2018 

 20.10.2018 

 02.11.2018 

 04.12.2018 

 20.12.2018 
V matični knjigi župnije Sp. sv. Kungota je zapisano: 

FEKONJA Marija 

MURŠIČ Jožef 

PLANCUTIČ Helena 

ZORMAN Antonija 

FRAJZMAN Oto 

KARNET Edvard 

UL Filomena 

ŠAHO Marija 

JENUŠ Ivanka 

ŽOHAR Alojzija 

SCHINTLER Petra 

FRIDMAN Ljudmila 

ULBL Karolina 

EFERL Anton 

RANTUŠA Matija 

FEKONJA Silvester 

LASIČ Franc 

VIDNER Anica    

PFEIFER Irena   

KESAK Darko 

KUZMIČ Marija 

VUTE Mihael 

KRAJNC Hedvika 

MAČEK Jože 

 22.03.1954 

 01.07.1952 

 15.04.1929 

 13.04.1924 

 04.03.1942 

 27.07.1930 

 29.07.1923 

 08.12.1936 

 24.05.1932 

 07.06.1925 

 18.10.1973 

 31.07.1919 

 15.09.1932   

 11.01.1933 

 19.08.1933 

 25.12.1953  

 07.06.1951 

 21.05.1969  

 20.10.1948   

 11.04.1987   

 27.11.1946  

 25.10.2001 

 03.10.1933  

 13.03.1949                

 27.01.2018 

 07.04.2018 

 24.04.2018 

 28.04.2018 

 05.05.2018 

 17.05.2018 

 18.05.2018 

 03.06.2018 

 16.06.2018               

 20.06.2018 

 21.06.2018 

 22.06.2018 

 24.06.2018 

 06.07.2018 

 07.08.2018 

 08.08.2018 

 15.08.2018 

 30.08.2018 

 11.09.2018 

 16.09.2018 

 18.09.2018 

 07.10.2018 

 26.10.2018 

 27.12.2018 

BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, 
NAJ POČIVAJO V MIRU. AMEN. 


