
KAJ SE BO DOGAJALO SEPTEMBRA 
                                                                                                                                              
1. september: prvi šolski dan. September se je začel in z njim vabilo na pogumen 
nov začetek učenja, poučevanja, prisluškovanja Božjim navdihom in čiščenja 
počitniških brezbrižnosti. Moč za to naše delo dobivamo pri Izviru, pri Bogu. 
Njemu izročimo to nepredvidljivo šolsko leto. Dragi starši, ne pozabite na to in                                                        
in blagoslovite svoje otroke, preden gredo v šolo. 
 
6.-13. sept. teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in 
stanovitnost.  Letos zaradi korone poteka na ravni dekanij, za nas v Šentilju in v 
srcu vsakega človeka. Kako jih primanjkuje! Ker je blizu, bomo tam. Višek molitve 
bo 12. sept. v Šentilju: ob 9. uri molitvena ura, ob 10. sveta maša. 

19.sept.: Stična mladih. Prebujati mlade, da vstanejo in hodijo za Kristusom. 
Odbor  pripravlja prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko 
izvedle v krajih po vsej Sloveniji, za našo naddekanijo v Lenartu. Mladi, poglejte 
na FB in se PRIJAVITE. 

20. sept.: nedelja svetniških kandidatov Slomšek, Grozde, Baraga, Gnidovec, 
Vovk, Majcen, Priolova, Halas, Kozar, Ukmar ... To je dan za priložnost, da 
naredimo korak naprej k Bogu. Na tej poti si izberimo vodnike in prijatelje iz vrst 
svetniških kandidatov. Glejmo nanje in tako bomo tudi sami napredovali v svetosti, 
ki je naš končni cilj. 
 
24. sept.:  za mariborsko nadškofijo slovesen praznik – god bl. A. M. Slomška. 
Da bi po njegovi priprošnji živeli v miru in milosti! 
27. septembra – Slomškova nedelja.  Blaženi A. M. Slomšek, velik domoljub,  
nas tudi danes vabi, da večkrat molimo za našo domovino in prosimo Boga 
blagoslova zanjo in za vse njene prebivalce. Na to nedeljo smo vsi še posebej 
povabljeni k tej molitvi. Osrednja slovesnost bo na Bizeljskem ob 15. uri. 
 
Z ZAUPANJEM SE IZROČAM V JEZUSOV OBJEM,                                 
NATO SE PREPUSTIM TEMU, KAR JE DOPUSTIL,                               
SAJ MI BO GOTOVO PRISKOČIL NA POMOČ.                                        
(sv. p. Pij, goduje 23. sept.) 

_____________________________________________________________ 
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, odgovarja župnik Ciril Kocbek mobi 041 391 955, 

                 e-mail: kocbek.ciril@gmail.com, spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

 
 
ŽUPNIJSKI  LIST 
 
GORNJA SV. KUNGOTA  

 
SEPTEMBER   2020 

 

 

ZAČNI Z BOGOM VSAKO DELO, DA BO DOBER TEK IMELO. 



DRAGI STARŠI VEROUČENCEV ! 
 
Ob začetku veroučnega leta vas kateheti lepo pozdravljamo in želimo lep 
začetek veroučnega in šolskega leta 2020-2021. Sedaj pa je čas, da že 
pogledamo v novo katehetsko leto, četudi v nekoliko spremenjenih 
okoliščinah, ki zahtevajo nov in drugačen način. Ta se bo najbrž spreminjal, 
zato je prav, da smo pripravljeni na različne možnosti. 
Ko utrjujemo našo vero, se zato ne zanašajmo samo na verouk, saj je vendar 
jasno, da verouk brez verske vzgoje v družini ne more otroka vzgojiti v 
kristjana. Potrudimo se, da bomo otrokom posvečali dovolj časa in dovolj 
ljubezni in tako gradili temelj, ki ga bomo lahko dograjevali učitelji, 
vzgojitelji in kateheti. Otroku boste najbolj pomagali k rasti v veri, če boste 
skupaj z njim obiskovali nedeljsko sveto mašo in v družini gojili skupno 
molitev. Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic 
blagoslovljena in naj jih spremlja tudi naša molitev. 

 KAJ POMENI VEROUK? 

VERSKO ŽIVLJENJE se prične s krstom 
in se nadaljuje v z versko vzgojo vas 
staršev. Kristjan živi svoje versko življenje 
povezan s Cerkvijo, s prejemanjem 
zakramentov in z življenjem po veri v 
vsakdanjem življenju. Temeljna drža 
kristjana je obisk sv. maše ob nedeljah. 
Kristjan živi iz te skrivnosti darovanja, zato 
smo ob nedeljah najprej vsi vabljeni k sv. 
maši.  

Verouk je pomoč pri vašem vzgojnem delu. Tako je tudi šola le pomoč pri 
vašem trudu za izobraževanje otrok. Pomoč, da bodo nekoč ti otroci in mladi 
živeli samostojno in odgovorno življenje ter bodo vedeli, zakaj so verni. 
Župnija nudi verouk vam staršem v pomoč pri vzgoji – je ponudba. Seveda 
izbirate vi, odločate se vi.                                                                                  
Kdor sprejme izbiro krsta, izbere izbiro verske vzgoje in verouka, ta 
sprejme tudi dolžnosti. Oktobra bo v obeh naših župnijah 1. sv. obhajilo. In 
kje naj ob nedeljah iščemo prvoobhajance in njihove starše? Pri maši jih ni. 
To pa je prva priprava na zakrament!                                                                

Tudi zakrament sv. birme naj bi prejeli oktobra. In kje so birmanci, njihovi 
starši in botri ob nedeljah? Domača vzgoja in zgled vas staršev in botrov je 
najpomembnejše dejanje pri osebnostnem oblikovanju vašega otroka. 

Ne vemo še, kaj bo narekovala spremenjena 
epidemiološka situacija, zato vas že zdaj 
vabim k osebni molitvi v družinskem 
krogu.                   

Naj otroci najprej vidijo vaš zgled, slišijo 
vašo spodbudo, da se vsak dan, posebej pa 
še v negotovosti in v težavah, zatekamo k 
molitvi za Božjo pomoč. Naj bo molitev 
središče družinskega verskega življenja in 
že neke vrste »kateheza na domovih«. Čas pandemije je pokazal našo 
nebogljenost, šibkosti, pa tudi marsikaj dobrega in spodbudnega. Čisto nekaj 
drugega je biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj z drugimi verniki, ali pa 
zgolj spremljati prenos sv. maše prek javnih občil. Bodimo občestvo! 

Najtežja naloga današnjih otrok je naučiti se lepega vedenja, ker nimajo 
primernih zgledov okoli sebe. (Fred Astaire)                                                     

Blagoslovljen začetek in nadaljevanje leta, za vse – starše in otroke!je 

SPODBUDE STARŠEM  

Družina je Cerkev v malem, družina je domače svetišče, saj imajo starši 
trojno službo: duhovniško, da poskrbite za družinsko molitev; 
oznanjevalno, da krepite in utrjujete vero v družini, in vodstveno, da vodite 
otroke po poti Luči do središča, ki je vedno Bog. Le to je potrebno, vse 
drugo je minljivo. Središče družine je vedno Bog. Naj vaš dom postane kraj 
odprtosti, pogovora, odpuščanja in ljubezni, v katerem se boste vsi počutili 
varno in boste kos izzivom, ki vam jih prinaša življenje, vaši otroci pa bodo 
ob vas odraščali v samostojne in pokončne kristjane. 

Starši, dajte zgled lepega krščanskega življenja (pogovor, odpuščanje, 
ljubezen, pohvala, zahvala) in naučite otroke, da bodo z vami govorili 
tudi o veri in Bogu.  


