
 
 

1. september: prvi šolski dan. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober uspeh 

imelo. (A. M. Slomšek) 

 

3. september: ob 10. uri nadškofova maša v stolnici ob začetku novega 

pastoralnega leta in ob obletnici prenosa škofijskega sedeža v Maribor. 

 

8. september: Marijino rojstvo – mali šmaren. Njena duša je bila prostor, v katerem 

je Bog našel dostop do človeštva. 

 

9. september: ob 8.30 – 12. molitveni dan mariborske nadškofije za duhovne poklice 

na Ptujski Gori. Pridite, molimo, da izprosimo delavcev v božjem  

vinogradu. Molitev prestavlja gore, doseže nemogoče. Pridružite se. 

 

VEROUK se bo pričel 18. 19. septembra. V Sp. Kungoti 21. septembra.  
  

24. septembra – Slomškova nedelja, katehetska nedelja. Otroci in starši, pridite po 

blagoslov na začetku šolskega leta in prosite Svetega Duha za pomoč, varstvo in 

vodenje. V stolnici bo ob 15. uri osrednja slovesnost ob Slomškovem dnevu. 

 

BIBLIČNA SKUPINA  bo pričela s srečanji 1. oktobra. Dogovorili se bomo za 

najustreznejši dan in uro. Bi bila to nedelja po jutranji maši? Vabljeni k 

premišljevanju nedeljske Božje besede, prav posebej še bralci beril. Obogatimo z 

Božjo besedo drug drugega in se opogumimo. 

 

ROMANJA: Oktobra na Brezje in 27.-29. oktobra v Međugorje. Prijavite se pri g. 

župniku. Cena 140 € za vožnjo, polni penzion in popotno hrano. 

 

 

Obiščite našo prenovljeno spletno stran, kjer najdete vse podatke o 

župniji, skupinah, dogodkih, molitve, razpored maš in bralcev beril,  

povezave s škofijo, Karitas, Ognjiščem, Hozana – dnevna Božja beseda itd. 
 

 
NE JEZI SE, KO DRUGI NISO TAKI, KOT SI ŽELIŠ. KO PA NITI SAM NE 

MOREŠ BITI TAK, KOT BI RAD. TOMAŽ KREPČAN 
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BESEDA ŽIVLJENJA:  BOŽJA BESEDA JE ŽIVA (Iz 55,6-9) 

Iščite GOSPODA, dokler se daje najti,  
kličite ga, dokler je blizu!  
Krivični naj zapusti svojo pot  
in hudobni svoje misli.  
Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil,  
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.  
Kajti moje misli niso vaše misli  
in vaše poti niso moje poti, govori GOSPOD.  
Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,  
tako visoko so moje poti nad vašimi potmi  
in moje misli nad vašimi mislimi.  
 

KAKO ME TA BOŽJA BESEDA NAGOVARJA? 

Iskanje je ena od pomembnih človekovih značilnosti, saj v življenju kar naprej 

nekaj iščemo. Prav to je gonilna sila človekovega napredka in razvoja na vseh 

področjih. 

Bog nas v svoji Besedi vabi k temu, da naj zavestno in načrtno iščemo tudi 

njega. Čeprav pravi, da je visoko nad nami, je pot do njega vedno odprta. Ker 

je strma in naporna, je zato toliko bolj pomembno, da se vsak dan izročimo v 

njegove roke in nenehno iščemo njegovo prisotnost med nami in spoznavamo 

njegovo voljo. 

Bog je v svojem usmiljenju neskončen in njegove misli so daleč nad našimi, 

kar doživljamo, ko nas grešna nagnjenja potisnejo ob tla. A on nas želi najti, 

nas sprejeti in nam odpustiti. Neskončno nas ljubi, ker smo njegovi.  

Naj nam bo ta odlomek v spodbudo, da bomo danes in vse dni svojega življenja 

vztrajali v iskanju Božjega in spreobračali svoje življenje po njegovem nauku.. 

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


 
 
Verouk ni pouk o verstvih, pač  pa oznanilo evangelija in priprava 

na zakramente. Starši ste povabljeni, da otroke najprej sami 

vzgajate v veri in ste jim zgled s svojo molitvijo, obiskom svete 

maše in predvsem s svojim življenjem. Potem ima tudi 

obiskovanje verouka smisel, sicer je samo še ena obveznost več. 

Tako bo vaš otrok z veseljem želel zvedeti še kaj več in se bo 

začutil kot del občestva župnije. 

Kateheti se bomo po svojih močeh trudili, da bomo otrokom približali lepoto vere, a 

brez sodelovanja s starši to nikakor ne bo šlo.  

 

PRVOOBHAJANCI: 

Otroci iz tretjega razreda devetletke se bodo pripravljali na zakrament sprave in na 

prvo sveto obhajilo. Primerna priprava na prvo sveto obhajilo je molitev rožnega 

venca v oktobru, božična devetdnevnica, križev pot v postnem času. Šmarnice v maju 

pa bodo redna priprava na praznik prvega obhajila. Predvsem je pomemben tudi reden 

obisk nedeljske maše in vključevanje v sodelovanje v župniji. Starši,  

bodite spodbuda in opora otrokom na tem pomembnem koraku. 

  

BIRMANCI 

Birma bo predvidoma spomladi 2018 v Juriju. Kandidati za birmo so iz osmega in 

devetega razreda. Vsi kandidati za birmo naj sodelujejo vsaj v eni izmed župnijskih 

dejavnosti (ministranti, pevci, animatorji, skavti v Šentilju). Ob vpisu se prijavijo v 

eno izmed skupin. Kandidati se skupaj s starši in botri trudijo za rast v veri. Birma je 

lahko potrditev v veri le, če se z molitvijo, pogovorom in skupnimi srečanji nanjo 

pripravimo. Trudimo se, da bo zakrament svete birme postal korak v veri, ne pa slovo 

od Boga in vsega, kar je povezanega z vero.  

 

Vsem želimo sproščen začetek šolskega in  

katehetskega leta in obilo Božjega blagoslova. 

 
 

13. oratorij – DOTIK NEBES 
 

je potekal od 29. junija do 2. julija. Vodili sta ga Marjana 

Pleteršek Lahovnik in Dominika Dolenc z animatorji in ob 

asistenci župnika Cirila. Pred začetkom so si želeli, da bi se jih 

nebesa po Mariji resnično dotaknila in se v vseh prebudila željo, 

da bi nekoč prišli v družbo Jezusa, Matere in svetnikov. 

Verjamejo, da jim je to vsaj malo uspelo. Animatorji so se vsako jutro zbrali pri maši 

in prosili blagoslova zase in za otroke. Po dvigu zastave ob devetih so v cerkvi molili z 

otroki za otroke. Po odigranih prizorih iz Marijinega življenja in katehezi so izluščili 

sporočilo za svoje življenje. Spoznavali so Marijina svetišča in tudi sami poromali po 

skupinah z Marijo do domačije na sosednjem hribu. Spotoma so morali opraviti 

različne naloge, na cilju pa so vsi skupaj obhajali sveto mašo v naravi, kar je bilo za 

večino otrok edinstveno doživetje. O maši in poklicanosti  vsakega človeka je doživeto 

spregovorila s. Štefka Klemen in vsakega posebej blagoslovila.  V delavnicah pa so 

spretni prstki izdelovali rožne vence in rože za Marijo. Eno popoldne jim je polepšal 

čarovnik Albin in tudi zdrave zabave, plesa, iger, posebej iger z vodo ni manjkalo. V 

nedeljo so s hvaležnostjo sodelovali pri maši in preživeli čudovit popoldan na pikniku. 

 

V SKUPNOSTI JE MOČ 

 
Župnik podeželske župnije je slišal, da je eden od njegovih župljanov sklenil, 
da ne bo več hodil k maši. "Uporni" župljan je privlekel na dan izgovor, da se z 
Bogom lažje pogovarja v naravi kot pa pri bogoslužju v cerkvi. Nekega 
zimskega večera je župnik tega moža povabil na obisk. Sedela sta pri kaminu 
in se pogovarjala. Oba sta se izogibala temi o maši. Med pogovorom je župnik 
segel po kleščah in iz kamina vzel poleno, ki še ni čisto gorelo, in ga položil na 
rob kamina. Nato je poravnal polena v ognju. Moža sta nato opazovala, kako 
je poleno, ki ga je bil župnik položil na rob kamina, začelo ugašati, druga 
polena v kaminu pa so lepo gorela ter grela in svetila. Župnik je molčal.                                                                                                                 
"Naslednjo nedeljo bom prišel k maši," je rekel župljan. 
 

* * * * * * * * * * * * * 
Zelo hitro je ta župljan spoznal svojo zmoto, da lahko sam brez drugih veruje. 
Njegova vera bi se hitro ohladila, postal bi mlačen in nato brezbrižen. Dokaz 
so mnogi, ki so tako počeli in se tako oddaljili od Boga, da jim tudi nedeljska 
maša nič ne pomeni.                                                                                                                   
Zgodba tudi v našem času 
potrjuje pomembnost Cerkve kot 
skupnosti. Duhovnik Vinko 
Kobal, ki je veliko delal z 
mladimi, jih je večkrat izzval z 
izjavo, da je opeka sama zase 
brez koristi. Koristno vlogo zase 
in za druge opravlja samo 
takrat, ko je v zidu. Kristjanova 
osebnost se uresniči, ko živi z 
drugimi v skupnosti Cerkve. Kako prav imajo tisti duhovni pisatelji, ki pravijo: 
"V pekel gre vsakdo sam, v nebesa pa gremo vsi skupaj."   


