
 
 
1. dec.: 1. adventna nedelja, nedelja Karitas, prične se duhovna priprava na božič  
5. dec.: Ob 9. uri molitev in maša za duhovne poklice v Sp. Kungoti, ob 17. 00 uri sv. 
maša in prihod Miklavža v cerkvi v Sp. Kungoti,/ob 18.30 v cerkvi v Zg. Kungoti  
6. dec.: sv. Nikolaj, prvi petek, ob 9. uri molitev in maša, spoved starejših v Zg. K. 
 
8. dec.: 2. adventna nedelja: Brezmadežno spočetje Device Marije, praznik,   maša 
ob 8. v Zg. K. in ob 9.30 v Sp. K.        Ob 15. uri maša za vse skupine molivcev Živega 
rožnega venca iz Zgornje in Spodnje Kungote. 
15. dec.: 3. adventna nedelja, maša ob 9.30 v Zg. Kungoti in ob 8h v Spodnji. 
16. dec.: začetek božične devetdnevnice. Duhovna priprava na božič. 
 
20. dec.: Spovedni dan v Pesnici: spokorno bogoslužje, molitev, spoved, maša, od 8 h 
do 18. Glejte razpored župnij in spovednikov. Pridite. 
21. dec.: Ob 17. uri spokorno bogoslužje v Zg. Kungoti, čiščenje srca za prihod 
Božjega Sina (vodeno spraševanje vesti, kesanje in odveza, blagoslov). Nadaljujemo s 
sveto mašo. Spoved bolnikov na domu po dogovoru. 
22. dec: 4. adventna nedelja, maša v Zg. Kungoti ob 8.00,  v  Spodnji ob 9.30.                                        
Ob 15. uri odprtje razstave jaslic v okviru dekanije Jarenina, v dvorani Zg. Kungota. 
 
24. dec.:  Božični večer: maša ob 17. uri, v Sp. Kungoti ob 21. uri. 
25. dec.: BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO. Ob 00.0 polnočnica, ob 10.30 dnevna 
praznična maša / v  Sp. Kungoti ob 9. uri. 
26. dec.: Štefanovo, dan samostojnosti, blagoslov vode; 
                maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti / v Zg. Kungoti ob 17. uri. 
27. dec.: Sv. Janez, apostol, evangelist, blagoslov vina; 
           maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti / v Zg. Kungoti ob 17. uri. 
 
29. dec.: Nedelja svete Družine. Blagoslov otrok. Maše v Sp. K. ob 8 v Zg. ob 9.30. 
31. dec.: Maša ob 9. uri. Zahvala za preteklo leto. 
                Po božiču se prične blagoslov domov, kakor ste se prijavili.                                         
Kdor še želi na novo, naj sporoči. 
 

Z besedo ADVENT želimo dejati: Bog je tu. Ni se umaknil s sveta, 
ni nas pustil samih. Tudi če ga ne moremo videti in se ga dotakniti, 

je on tukaj in prihaja, da nas na mnogotere načine obišče. 
************************************************************* 
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   MOLITEV ZA HIŠNI BLAGOSLOV 

 
Bog, blagoslovi vsakega, 

ki vstopa v ta dom, zaščiti in obvaruj 
slehernega, ki iz njega odhaja, 

in daj mir temu, ki v njem prebiva. 
 

Gospod Jezus, ti,                                                                                                            
ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu, 

posveti naše družine po svoji navzočnosti. 
Ohrani jih v miru. 

 

Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo, 
daj, da bomo v naših družinah 

Boga častili in spoštovali. 
 

Tvoja sveta družina je zgled 
molitve, ljubezni in pokorščine Bogu. 

Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi. 
 

Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe, 
podari vsem družinam povezanost in mir. 

 

Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski, 
ko si spremenil vodo v vino, 

olajšaj trpljenje v naših družinah 
in ga spremeni v veselje. 

 

Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost, 
blagoslovi naše družine: 

naj jih nič ne loči od tistih, ki jih je Bog združil. 
Amen. 

 
 

http://www.zupnija-kungota.si/
mailto:kocbek.ciril@gmail.com


ADVENT 

Z današnjo adventno nedeljo vstopamo v novo 

cerkveno in bogoslužno leto in pripravljamo se na 

praznik Jezusovega rojstva. Povabljeni, da se v 

molitvi, obisku svete maše, dobrimi deli, s sveto 

spovedjo in še čim odpravimo skupaj skozi advent 

do božiča. 
 

ADVENTNI KOLEDAR: 

Otroci so pri verouku dobili adventni koledar, primeren je tudi za odrasle, ki nas bo 

vodil skozi ves advent do svetega večera. Letos bomo spoznavali slovenskega 

misijonarja v Egiptu, Ignacija Knoblecharja. Povabljeni smo, da skozi advent zbiramo 

darove za otroke v revnih deželah, ki živijo v pomanjkanju. Zbrane darove pa bomo na 

koncu položili k cerkvenim jaslicam. 

 

ADVENTNI VENČKI ZA POMOČ otrokom v misijonih: 

Na oratoriju so tudi letos pripravili adventne venčke za vas in vaš dom. S tem, ko 

vzamete adventni venček, s svojim darom pomagate.  

 

GOD SV. AMBROŽA, ZAVETNIKA ČEBELARJEV 

V soboto, 7. dec., je god sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev. Maša ob 9. uri bo 

darovana za čebelarje. Lepo povabljeni čebelarji, ljubitelji meda in vsi ostali. 

 

PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA - nedelja                           

Maše dopoldan kot običajno. K sv. maši ob 15. uri v Zg. Kungoti še posebej vabimo 

vse molivce Živega rožnega venca iz Zgornje in Spodnje Kungote (teh naj bi bilo 90). 

Ker ta praznik praznujemo vsi, lepo povabljeni tudi drugi. 

 

MARIJANSKI KOLEDAR, DRUŽINSKA PRATIKA, MAŠE 

so na voljo v župnijski pisarni. Tam lahko naročite tudi maše za žive in pokojne, v 

zahvalo ali prošnjo, za vse, kar želimo izročiti Bogu. 

 

VERSKI LIST V LETU 2020 

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. MAVRICA, #NAJST, MAGNIFICAT … 

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA: 52 številk 109,20 €, 

OGNJIŠČE: 33,50 €, BESEDA MED NAMI je mednarodna katoliška revija s 

premišljevanji Božje besede za vsak dan, 6 številk, 20,40 €  

POMEN ADVENTNEGA ČASA 

Simbolika rojstva in novega začetka je vtkana v 

potek celotnega cerkvenega leta. Dogodki ne 

pomenijo le spominjanja Božjih del v zgodovini 

odrešenja ampak tudi aktualizacijo Božjih sporočil 

za sedanji trenutek.      

K zunanjim in materialnim pripravam na praznike sodi tudi duhovna priprava v 

osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje prejem zakramenta sprave, 

razne odpovedi, post, dobra dela ali miloščino. V adventnem času dajmo  prednost 

duhovnim in družinskim vrednotam.                                                                       
V družbi, ki se pretirano osredotoča na porabništvo in nakupovanje, je pomembno, da 

kristjani obudimo molitev ob adventnem vencu, postavimo jaslice, si vzamemo več 

časa za družinske odnose ter odpremo srce ubogim in bolnim. Zato naj bo letošnji 

advent čas pričakovanja, pokore, odpuščanja, molitve, luči in upanja. 

                                                                                                                      

Upočasnimo svoj korak, zazrimo se vase - ne v izložbe. Obiščimo cerkev bolj 

pogosto kot nakupovalna središča. Veseljačenje v tem času je znak strahu pred samim 

seboj, da ne bi bilo potrebno delati kakšen obračun s seboj. Morda strah pred koncem 

življenja, zato je treba veliko hrupa, da preglasimo vest. Veliko razsvetljave, da ne 

vidimo svoje notranje teme in brezvoljnosti.  

"December je zadnji mesec in skrajni čas, da odprem oči in se prepustim 

Novorojenemu, ki je Luč – resnična Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. In nikoli 

več ne bom sam in osamljen in nikoli več me ne bo strah ne Boga in ne ljudi. Naj 

izročim vse, predvsem sebe, v Božje roke! (Gregor Čušin) - in ne v roke prodajalcem 

in hrupu "veselega decembra". 

Kje najdeš moč za svoje življenje? 

"Ko se vse v naših človeških načrtih, v naših zemeljskih oporah zdrobi; 

ko od najlepših sanj ostanejo le razočaranja; ko naši največji napori in naša najbolj 

trdna volja ne dosežejo postavljenega cilja; ko iskrena in vroča ljubezen ničesar ne 

doseže in je pred nami neuspeh, krut in žalosten, in uniči naše upanje: ostajaš ti, 

Gospod, neuničljiv in močan, prijatelj, ki zmore vse." (I. Larranaga, Srečanje) 

 

LJUBIM GOSPODA, KER JE PRISLUHNIL MOJEMU GLASU,                                                
MOJI PROŠNJI ZA MILOST. KAJTI SVOJE UHO JE NAGNIL K MENI,                           

ZATO GA BOM KLICAL, DOKLER BOM ŽIVEL. (Psalm 116,1-2) 


