KAJ BO V JANUARJU
6. jan.: Gospodovo razglašenje, slovesni praznik: Modri so se iz želje po
odkritju, h komu vodi zvezda, podali na utrudljivo pot. naj nam vzgled modrih
pomaga razumeti, da je vse naše življenje pot k iskanju resnice in za to je vredno
živeti. Ko mu prisluhnemo, ne bomo več isti.
9. jan.: Nedelja Jezusovega krsta v Jordanu, v umazani vodi človeštva, v katero
se potopi, da bi jo očistil in posvetil, da bi nihče več ne živel v tavanju in slepem
iskanju. Samo z Očetovim glasom Ti si moj ljubljeni sin/hči zmoremo naprej.
18. do 25. januar: TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV. Delitve
med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo oznanjevanju
evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. Jezus je molil,
da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval« v Sina in prek njega v Očeta.
Molimo tudi mi.
VERSKI TISK V LETU 2021
Družina –130,00 €, Ognjišče – 36,50 €, Prijatelj 12 €, Misijonska obzorja 9 €,
Beseda med nami 27,00 €. Ostanete naročniki verskega tiska! Ob vsej medijski
poplavi so krščanske knjige, časopisi, revije, tisti, ki nam pomagajo razumeti svet
okrog sebe. Lepo in prav je, da ima vsaka družina naročen tudi kakšen verski tisk.
Toplo priporočam in spodbujam branje tudi verske literature.
23. jan.: nedelja Božje besede: Nedelja Svetega
pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam v
njem razlaga smernice za življenje. Kot prve učence
Gospod tudi nas kliče, naj hodimo za njim, naj ga
zares sprejmemo in delimo z njim svoje resnično
življenje, naj mu pripovedujemo in izročimo svoje
skrbi, hrepenenja, svoje stiske in veselja. Vsak dan
se ustavimo ob Njegovi besedi. Imate doma Sveto
pismo? Berete iz knjige vseh knjig?
STATISTIKA ZA LETO 2021
Krstna knjiga: Zg. Kungota - 9 krstov (5 m + 4 ž), od tega 4 iz kršč. zakona;
Sp. Kungota - 4 krsti (2 m + 2 ž), vsi iz krščanskega zakona
Poročna knjiga: Zg. Kungota - /
Sp. Kungota - 2
Mrliška knjiga: Zg. Kungota - 24 umrlih (10 m + 14 ž), 4 prevideni
Sp. Kungota - 16 umrlih ( 7 m + 9 ž), 6 previdenih
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si
odgovarja župnik Ciril Kocbek, mobi 041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com
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MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi
pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.

"Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja in izmenjave med
tem zbiranjem pomagale odkrivati veselje nad tem, da smo Božje
ljudstvo, ki hodi skupaj, v poslušanju vseh,"
nas spodbuja tudi papež Frančišek.

SINODA – HODITI SKUPAJ
Sinoda ni le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili
vsi verniki skupaj kot Cerkev. Sinodalnost pa pomeni način delovanja. Ti
besedi bomo namreč v dveh letih pogosto slišali.
Geslo sinode, ki se začenja, je Za sinodalno Cerkev: občestvo,
sodelovanje, poslanstvo. Vse tri se med seboj prepletajo.
Občestvo skupaj potuje in se zbira v skupnostih. Skupaj se navdihujemo ob
poslušanju Božje besede. Vsak od nas ima svojo vlogo, ki jo mora izpolniti
v razločevanju in uresničevanju Božjega klica za njegovo ljudstvo.
Sodelovanje: poziv k vključevanju vseh članov Božjega ljudstva – laikov,
posvečenih in redovnikov –, da bi si prizadevali za globoko in spoštljivo
medsebojno poslušanje in delovanje.
Poslanstvo: Nikoli se ne smemo osredotočati samo nase. Naše poslanstvo je
pričevanje Božje ljubezni v celotni človeški družini, najprej doma, v Cerkvi.
V tem času sinodalne poti se želi posebej prisluhniti vsem vernikom in tudi
tistim, ki so se oddaljili od Cerkve, kako naj sodelujemo, kaj predlagamo,
kaj smo pripravljeni storiti.
Prva faza, ki nas najbolj zanima, poteka na krajevni ravni v škofijah,
župnijah in cerkvenih skupnostih po vsem svetu. Glavni namen je
poslušanje različnih glasov na terenu, da bi vsakdo lahko kaj prispeval v
posvetovanju vesoljne Cerkve.
Sodelujejo lahko oz. so povabljeni vsi krščeni ne glede na versko
pripadnost. Namen prvega dela sinodalne poti je spodbuditi obsežen
postopek posvetovanja, da bi zbrali bogate izkušnje v skladu s posebnimi
krajevnimi razmerami, ki
bodo zares odsevale
resničnost in živeto
izkušnjo Božjega ljudstva.
V vsaki številki ŽL bo
malo več napisanega, saj
se želimo tudi v kungoški
župniji vključiti v to
dogajanje. Za sedaj pa
prosim, da prisluhnete in
razmislite, kaj bi se dalo v Cerkvi izboljšati.

Od 01.01.2021 do 31.12.2021 so se mnogi poslovili od zemeljskega življenja.
V matični knjigi župnije Gor. sv. Kungota je zapisano:
ROBIČ Jožica
23.01.1939
27.12.2020
GORGIEV Bojan
03.06.1959
04.01.2021
KOMAUER Ferdo
29.05.1940
14.01.2021
POLC Ana
05.07.1941
16.01.2021
BRAČKO Marija
29.10.1933
11.01.2021
PEČENIK Konrad
29.04.1942
03.02.2021
PUFIČ Anica
12.01.1958
13.03.2021
MARKUŠ Brigita
11.03.1952
22.04.2021
LEŠNIK Štefanija
06.09.1935
01.05.2021
MENHART Marija
23.06.1946
09.05.2021
KOCIJANČIČ Jožef
10.04.1943
10.06.2021
OZEBEK Antonija
20.01.1932
20.06.2021
ŠTOKELJ Romana
08.07.1971
21.06.2021
TROBAS Friderik
14.07.1942
01.08.2021
ŽNIDAR Vinko
14.06.1953
08.08.2021
HALIČ Ludvik
03.07.1932
02.09.2021
PEPEVNIK Vilibald-Vladimir
29.06.1948
26.09.2021
DIVJAK Marija
28.08.1951
30.09.2021
LEŠNIK Kristina
29.01.1961
06.10.2021
PIGNAR Ida
01.08.1952
17.10.2021
MARKSL Zofija
04.05.1935
30.10.2021
DUH Ivanka
11.12.1957
13.11.2021
KRAJNC Vinko
02.01.1945
21.11.2021
HUDŽER Marjan
21.08.1957
23.11.2021
V matični knjigi župnije Sp. sv. Kungota je zapisano:
PARTLIČ Rudolf
01.08.1936
17.12.2020
KIRBIŠ Drago
05.02.1936
04.01.2021
ŠKRINJAR Štefanija
04.03.1938
04.02.2021
GABROVEC Branko
12.01.1952
06.03.2021
KRAJNC Marija
19.02.1939
03.03.2021
KOS Herman
29.02.1928
22.03.2021
VUICA Hedvika
05.08.1927
19.04.2021
CEHNER Darko
22.12.1930
05.05.2021
KESAK Ivanica – Katica
28.07.1962
26.06.2021
BRAČKO Bogomir
29.03.1937
06.08.2021
KLOJČNIK Matilda
09.02.1942
06.08.2021
GERT Jožefa
01.02.1932
09.08.2021
FERK Kata
04.01.1967
04.09.2021
OBREHT Jožefa
27.11.1938
01.09.2021
BRUNČEK Jožef
22.07.1950
11.11.2021
RIBIČ Franc
23.06.1946
16.11.2021
BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, NAJ POČIVAJO V MIRU. AMEN.

