JULIJ-AVGUST

ŽUPNIJSKI LIST
GORNJA SV. KUNGOTA

2. julij: Ptujskogorska Mati Božja "Šentvoršca".
4.-7. julij: 15. oratorij – "IMAŠ MOČ"za predšolske in šolske otroke. V ospredju bo
zgodba Petra Klepca. Nanjo pa bomo pogledali s krščanskega vidika in v njej
prepoznali evangeljske vrednote. Vse boste izvedeli in se igrali, zabavali, srečevali,
molili in peli …
Petek, 5. julij: Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope, druga
zavetnika poleg sv. Andreja tudi mariborske metropolije.
God tudi našega g. župnika. Naj ga Gospod obilno blagoslavlja, vodi, krepi in
opogumlja, da bo zmogel izpolniti poslanstvo, ki mu ga je namenil.
Nedelja, 7. julij – izseljenska nedelja. Ob 9.30 maša ob zaključku oratorija.
Pridružite se mladim in skupaj pri oltarju poiščimo moč za življenje.
Nedelja, 14. julij – HENRIKOVA NEDELJA v Spodnji Kungoti ob 9.30. Sv. Henrik je
bil dober, pravičen, pogumen, radodaren … nemški cesar in mož sv. Kunigunde.
"O Henrik predragi, čuvaj naš kraj, ti prosi za nas in pripelji nas v raj.
Nedelja, 21. julij – KRIŠTOFOVA NEDELJA (blagoslov avtomobilov). Na to nedeljo
se bomo priporočili za varno in srečno vožnjo. Tudi letos naj bo naše srce odprto. V
iskreni prošnji za srečno vožnjo in v zahvalo za vse srečno prevožene kilometre
namenimo svoj dar za nakup novih vozil, ki bodo sporočala našo dobroto in
reševala življenja. Bog naj nam na priprošnjo svetega Krištofa stoterno povrne!
Četrtek, 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, največji cerkveni Marijin praznik,
zapovedan. Od leta 1992 je dela prost dan. Obhajamo ga katoliški in pravoslavni
kristjani. Gre za enega največjih krščanskih praznikov, ki so ga slavili že v
apostolskih časih. Na ta dan kristjani praznujejo spomin na dan, ko je bila
Vsem želim vesele počitniške in dopustniške dni in naberite si novih
moči. Pa na Boga ne pozabite! Tudi med počitnicami so redne svete
maše. On je vedno tukaj in nas vabi. Smo tudi mi z njim?
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JULIJ - AVGUST 2019
MOLITEV: VSAKDANJE DAROVANJE
Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo,
moj spomin, moj razum in vso mojo voljo.
Kar koli imam ali premorem.
Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji.
Daj mi samo svojo ljubezen in milost in dovolj bom bogat.
(Ignacij Lojolski)

ZA SREČNO ŽIVLJENJE
Vsak dan se veselite življenja. Zahvaljujte se za vsak trenutek.
Na skrbite za stvari, ki niso potrebne.
Ne žalujte za stvarmi, ki jih niste naredili.
Uživajte ob vsem, kar vam je dano.
Bližnjim prinašajte ljubezen.
Odpuščajte, skrbite za mir v vaši duši.
Vzemite si čas zase in pojdite v naravo.
Poslušajte Boga in se ga veselite.
Vse, kar sami ne zmorete, izročite Bogu.
Opazujte, kako vas je Bog spremljal in koliko lepega
in dobrega ste že prejeli.
Spoštujte bližnje in jim dajte to, kar je najlepšega v vas.
V bližnjih glejte samo dobro in lepo.
Nasmejte se sami sebi. Načrtno se učite smejanja.
Opazujte bližnje, ki so večkrat vaše ogledalo.
Ne pojdite skregani spat.
Naj vas jeza ne prevzame, ampak jo obvladujte.
Ne pustite, da vas zmedejo stvari, za katere ne morete ničesar storiti.

»LJUDEM NE SMEMO DAJATI NALEPK«
Papež Frančišek nas je povabil, naj bomo Cerkev – družina, ki vsakega
sprejme in ga spremlja na življenjski poti.
Da bi nekoga ljubili, ga ni treba povprašati po njegovem življenjepisu.
Ljubezen ljubi prva in zastonj. Videti z očmi vere po njegovih besedah ne
pomeni živeti tako, da drugim dajemo nalepke in jih razvrščamo po tem, kdo
je vreden ljubezni in kdo ne, ampak tako, da poskušamo ustvarjati pogoje, da
bi se vsak lahko počutil ljubljenega, še posebej tisti, ki se čuti zapuščen od
Boga, ker so ga zapustili bratje. Kdor ljubi, ne izgublja časa z objokovanjem
sebe, ampak vedno najde kaj konkretnega, kar lahko stori, je dejal papež
Frančišek.
Župnija mora biti po njegovih besedah dom med številnimi domovi in
sposobna prinesti Gospoda tja, kjer si vsaka družina ali posameznik iščeta
vsakdanji kruh. Zato naj bi se učili postati Cerkev družina, skupnost, ki
sprejme, posluša, spremlja in skrbi za druge z obličjem matere. Pri tem pa ne
smemo ponujati vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak skupaj z ljudmi
iskati poti življenja in sprave. Bodimo ljubezen.
BOG JE PODOBEN STUDENCU, IZ KATEREGA VSAKDO ZAJEMA,
KOLIKOR DRŽI NJEGOVA POSODA.
(JANEZ OD KRIŽA)

»BREZ LJUBEZNI MI ŽIVETI NI.«

Lažje je biti kristjan na papirju kot pa v dejanju.
Lažje je hiteti, kot imeti minuto časa za bližnje.
Lažje je biti zaverovan v lastne potrebe, kot videti potrebe bližnjih.
Lažje se je izgovarjati, da ni v moji moči, da ni moja odgovornost,
kot pa ljubiti in spoštovati.
Lažje je živeti v prepričanju, da živiš mirno in biti desetletja skregan s
sosedom, kot pa se z njim pobotati.
Lažje je kritizirati in strastno napadati bližnje, kot jim dajati dostojanstvo in
ljubezen.
Lažje je oblikovati načrte za verouk kot spoštljivo in ljubeznivo sprejemati
otroke pri verouku.
Lažje je imeti v žepu zakramente, a pozabiti na darove, ki jih daje Kristus za
življenje.
Krščanstvo je najbolj zanimivo, če se trudimo in živimo ljubezen.
(Benedikt Lavrih)
KAJ SE JE DOGAJALO JUNIJA?
9. junij: Zaključilo se je veroučno leto.
16. junij: Zlata poroka Točajevih
21. junij: Avtobus romarjev se je odpravil v Bolgarijo (do 26. junija)
23. junij: Slovesen praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, procesija je bila zaradi
dežja v cerkvi (kanonik Lesnika)
29. junij: V mariborski stolnici sta bila posvečena dva novomašnika.

Človeška slabost obstaja, a Božja ljubezen je močnejša.
Ko je Kristus odhajal iz dvorane zadnje večerje, se je zavedal, kako ga je
človeška slabost pripeljala do obsodbe na smrt. Vse je sprejel kot Božji načrt.
Lahko bi se jezil, obsojal, napadal, iskal vzroke. Ali ni to poseben dar, da
sprejmemo grobo človeško slabost, jo postavimo v življenje in jo sprejmemo
z ljubeznijo?
Če bi se skupnost kristjanov zavedala pomena ljubezni in jo uresničevala, bi
bili kristjani prepoznani po dejanjih ljubezni!

Šala za voznike (s predlogom,
da sta varna vožnja in molitev k svetemu Krištofu vseeno dobri ideji!)
•
•
•
•
•
•

10–40 km/h: Sveti Jožef naš čolnič vesla …
90–130 km/h: Hitite, kristjani
140 km/h: Oh, prizanesi, Oče premili
170–180 km/h: K tebi želim, moj Bog
190 km/h: Prihajam k tebi, moj Gospod
200 km/h: V nebesih sem doma

