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Letošnji februar bo minil brez postnega časa, ki se začne z 2. marcem. Ob
petkih se pa lahko vseeno redno postimo. Mesec nam bo prinesel vrsto
bogoslužnih in prazničnih spodbud, s katerimi lahko obogatimo svoje
krščansko življenje.
2. FEB.: SVEČNICA – Jezusovo darovanje: Svečnica nam bo s slovesom od

jaslic osvežila spomine na božični čas. Tudi nas Bog kliče, da prestopimo
prag templja, se srečamo z Jezusom in navado – hoditi k maši –
zamenjamo z osebno vero. Jezus je tu in mojemu srcu odpira neskončna
obzorja. Želi biti z mano – a želim biti tudi jaz z njim? Sicer je prazna naša
vera.

MOLITEV: NAJ TE SREČAM, GOSPOD!
Naj te srečam, Gospod, v obrazu, ki me vsako jutro pozdravi iz ogledala.
Daj, da bi me iz teh oči vedno znova gledal ti.

Svečnica je tudi praznik posvečenega življenja, ko redovniki praznujejo in
obnovijo svoje zaobljube. Dan zahvale za redovništvo.

Naj te srečam, Gospod, v ljudeh, s katerimi vsak dan sedam k mizi
in tudi k molitvi in pogovoru. Daj da bom v njih ljubil tebe
in naj v njihovih objemih in ljubezni čutim tvoj dotik.

4. feb.: 1. petek. Vabljeni molivci za duhovne poklice ob 9. uri k molitvi in maši
8. FEB.: PRAZNIK KULTURE. Hvaležni bomo za bogastvo, ki smo ga prejeli
od svojih prednikov: vero, knjige, umetnost. Naj bo slovenska beseda resnično
beseda praznika, petja in vriskanja (Cankar), skupne mize in srečevanja, naj bo
beseda slavljenja Boga, molitve in zahvaljevanja. Naj nas spodbuja za pogovor z
Bogom, ki nam jo je dal.

Naj te srečam, Gospod, v cerkvi , kamor se odpravim k maši.
Daj, da mi ne bo nikoli pretežko prestopiti praga tvoje hiše.
Naj mi svetloba tvoje večne luči sveti na pot življenja.
Daj, da bom veselo novico odrešenja zmogel odnesti v svet.

11. FEB.: LURŠKA MATI BOŽJA –nas bo opozorila na bolnike. Ta dan je
svetovni dan bolnikov. Vsakoletno obhajanje ima po besedah Janeza Pavla II.
namen zbujati čut Božjega ljudstva in celotne človeške družbe za človeško
bolečino in trpljenje. "Bog, naš usmiljeni Oče, pomagaj nam v naših slabostih.
Na priprošnjo lurške Matere Božje nas ozdravi dušnih in telesnih bolezni."

Naj te srečam, Gospod, v Cerkvi, ki ji po zakramentu krsta pripadam.
Naj me ne bo sram te pripadnosti,
kajti to je Cerkev apostolov, misijonarjev, pričevalcev.
Naj z molitvijo vsak dan kličem tvojega Svetega Duha
in v učenju Cerkve prepoznam tvojo voljo.

15. feb.: 100. obletnica rojstva škofa dr. Jožefa Smeja in ob 18. odprtje
priložnostne razstave, ob 19. sv maša v stolnici.
24. feb.: nadomestni apostol Matija: spet nam je bil vrnjen v ta mesec. Spomnil
nas bo na zbor apostolov, ki ga na poseben način danes dopolnjujejo vsi kristjani.
VSE TRPLJENJE, KI TELO DOLETI, POMAGA, DA DUŠA ZORI.
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Naj te srečam, Gospod, v vsakem človeku,
ki mi ga pošiljaš na pot. Naj Te ljubim v vsakem
človeku in ti ostanem zvest v svojih dolžnostih.
Amen.
(Gregor Čušin)
VERA NI NEKAJ, KAR JE V NEBESIH,
AMPAK TISTO, KAR ŽIVIMO TA TRENUTEK.

S I N O D A - HODITI SKUPAJ
OBČESTVO, SODELOVANJE, POSLANSTVO
MOJ PRISPEVEK K SINODI
V Katoliški cerkvi po vsem svetu se je začel
sinodalni proces, v katerem papež Frančišek
vabi, da povemo, kako vidimo življenje in
delovanje Cerkve v sedanjem času. V
sinodalnem odboru mariborske nadškofije
vas prosimo, da si vzamete nekaj časa in
poveste, kaj vam je v življenju Cerkve
dragoceno, kaj vas moti in kaj predlagate.
Tako se začne prošnja za naše sodelovanje.
Vsak dan molimo, da bi nas vodil Sveti Duh v tem procesu.
Prva faza sinodalnega procesa (do maja 2022) je namenjena pogovoru oz.
dialogu čim večjega števila ljudi v župniji. Medsebojno pozorno poslušanje
in pogumno sporočanje svojih misli in izkušenj je srce tega dogajanja.
Še preden se dobimo v skupinah na pogovoru, razmišljajmo, kako verniki v
župniji hodimo skupaj, kako sodelujemo v življenju župnije, kakšno je
poslanstvo v župniji vsakega izmed nas. Predvsem pa, kako bomo hodili
skupaj, ko ne bo več duhovnikov. Tudi, ko bo sinodalnih pogovorov
konec, se ne bomo nehali pogovarjati o življenju župnije.

OPRAVIČILO

Zavejmo se, da smo občestvo, da imamo vsi poslanstvo tudi v Cerkvi, da je
od vsakega posameznika v župniji odvisno, kako župnija diha, živi.
Cerkev, ki ne oznanjuje, umira. Duhovnik ni supermen, da bi v zdajšnjem
času bil v župniji za vse. Tudi ne zmore. Velika večina jih v naši škofiji gre
proti 80 letom! Tudi zaradi osipa vernikov v cerkvi je potrebno razmišljati
o teh vprašanjih in najti pot naprej.
Razmislimo morda tudi o naslednjih vprašanjih:

KAJ TI DA MOLITEV?

Katere so dobre prakse v naši župniji? Česa sem vesel?
Kje so težave? Kaj bi želel, da se dogaja?
Kaj lahko jaz naredim? Kje se vidim? Moj prispevek v delu župnije.

Župljanom Spodnje Kungote se opravičujem za nastalo zmedo glede
datumov rojstva in smrti vaših dragih. Včasih imajo prenosi svojo pot, žal.
Vi jih pa ohranite v lepem spominu in molite zanje.

Nekega starejšega moža so vprašali:
"Kaj ste dobili v življenju, ker ste redno molili?"
Odgovoril je: "Nič nisem dobil, sem pa veliko izgubil: jezo, sebičnost,
pohlep, malodušnost, bojazen, strah pred smrtjo …"
Včasih sad naše molitve ni to, da dobivamo, ampak da tudi izgubljamo,
toda tako izgubljanje je dejansko dobivanje.
IZROČI SVOJO POT GOSPODU, UPAJ VANJ IN ON BO STORIL
Psalm 37,5.

