5. JULIJ: Ob 14. uri slovesnost ZLATE MAŠE g. Cirila. God sv. Cirila in
Metoda, slovanska apostola, sozavetnika Evrope, v Sloveniji slovesni
praznik. God tudi našega g. župnika.
ŽUPNIJA PREPEVAJ, GOSPODARJU VSEH SVETOV,
ZLATOMAŠNIK ZDAJ DARUJE VSEMOGOČNEMU.
SKLENJENE DLANI NAJ MOLIJO ZATE, NAŠ PASTIR,
ZAHVALJUJMO SE GOSPODU ZA TA VESELJA VIR.
(pesem pri slovesni sveti maši)
Nekje od srede maja poteka molitev za našega zlatomašnika v obeh
župnijah. V Božje naročje zanj je bilo poslanih nešteto rožnih vencev
(okrog 800), 1000 desetk, 50 križevih potov, 7 devetdnevnic, 70 češčenj
pred Najsvetejšim, 70 rožnih vencev Božjega usmiljenja, 45 darovanj
bolečin enega dne in neštetih očenašev. Naj nas Gospod usliši.
12. julij: Henrikova nedelja v Spodnji Kungoti. Maša ob 9.30 uri. Henrik II.
je bil nemški kralj in cesar, ki so mu že za življenja dali vzdevek »Sveti«.
Cerkev ga časti predvsem kot vladarja, ki je ves svoj vpliv in imetje
zastavil za njeno dobro, ter kot moža globoke osebne pobožnosti,
spokornosti in velikodušnosti. Vedno, v vseh pomembnih odločitvah, je
iskal pomoči pri Bogu, saj je bil mož molitve, velik častilec Marije in
svetnikov.
26. julij: Krištofova nedelja. Maše ob 8. uri v Zgornji in ob 9.30 v Spodnji
Kungoti. Blagoslov avtomobilov in nabirka za MIVO – darovi za vozila
misijonarjev.
DOBRI BOG, NAŠEGA ZLATOMAŠNIKA SI PRED 50 LETI
POSLAL OZNANJAT ODREŠENJE SVOJEMU LJUDSTVU.
DAJ MU MOČI, VOLJO IN ZDRAVJA. PODPIRAJ GA
S SVOJO MILOSTJO IN GA OBILNO BLAGOSLAVLJAJ.
……………………………………………………………………………………
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si
(Ob zlati maši župnika Cirila pripravila Anica Horvat.)
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MOLITEV IZROČITVE
križ na rame,

Življenje mi dan za dnem nalaga

od njega bežim, a ti si ga nosil še zame.
Razumeti ne morem,
ker me tvoja ljubezen presega.
Hodil si po poti trpljenja,
da si prišel do vstajenja.
Zdaj me vabiš, da bi te posnemal.
Dvigaš mi pogled,
da bi stopil ves led v mojem srcu,
mi prižgal ogenj ljubezni
ter mi dal mnogo moči in veselja.
Ti mi daješ upanje, da je s tabo pot smiselna
in da si z mano tudi,
ko ni nikogar drugega.
Zato stopam na pot, jaz, tvoj ljubljeni
otrok, saj vem, da me boš varoval,
mi dal oporo in me pripeljal na cilj,
do ljubezni in dobrote.
Tebi se vsega izročam.
MOLITEV MI DAJE POGUM, DA SI UPAM BITI, KAR SEM, DAJE MI
MOČ, DA VZTRAJAM IN SE BORIM, POMAGA PRI PREMAGOVANJU
STRAHOV, SPOPRIJEMANJU Z BOLEČINO IN ME REŠUJE.

G. ŽUPNIK V SPOMINIH NJEGOVIH ŽUPLJANOV
Septembra 1976 ste prišli v Gornjo sv. Kunigundo za Jožetom
Klemencem. Nismo vedeli, kako dolgo boste skrbeli za dušno življenje
faranov, letos pa bo že preteklo 44 let, kar hodimo k Vam po nasvete,
zakramente, tolažbo, spremljali ste naše pokojne na zadnji poti (osem
samo iz naše hiše) in zanje darovali sv. maše. Hvaležni smo in Vas
spoštujemo.
☼
Ko je g. župnik prišel v Kungoto, je bilo župnišče v takem stanju, da ni
mogel v njem niti prespati. Posteljo mu je nudil ključar Kolmanič.
☼
Mnogo skrbi, nasprotovanj in pregovarjanj je moral prestati tudi pri
prenovi notranjosti cerkve, a je vedno zmagalo to, kar je sam načrtoval (po
nebesnem znamenju je lev!). Ko je bilo končano, smo priznali, da je bila
to najboljša rešitev.
☼
Veliko mi je pomenilo in sem čutila kot en poseben blagoslov, da je g.
župnik somaševal na moji poroki v Juriju ob Pesnici. Enako meni tudi moj
mož. To je dalo poseben duhovni pečat najini poroki. Hvala Vam.
☼
Gospod župnik nas pogosto pelje na romanje in ob vrnitvi domov vedno
reče: “Kar je bilo dobro in lepo, ponesite na dom, če je bilo kaj slabega, pa
pustite na avtobusu, bo že šofer pometel v smeti.”
☼
Na vsakem romanju slišimo tole šalo: “Gospod župnik, zame pa ni prostora na
avtobusu." On ji odgovori: “Seveda je, zraven vaše sosede Julčke.”
“Ne, to pa ne, saj veste, da že 10 let ne govoriva.”
On: “Kaj pa če bosta v nebesih skupaj?”- “No, potem pa ne grem tja!”

☼
Beseda iz župnikove podružnice ali kot sam reče "z vikenda": Sredi
hribčka cerkev stoji, ponos sv. Kungote in njenih ljudi, od nekdaj pod
njenim zavetjem so zbirali se, vedno veseli, ponosni ljudje.
☼
Vedno se bom spominjal mladinskih veroukov, ki smo jih imeli mladi
pred leti v naši župniji. Ni nas bilo dosti in bili smo družba različnih
starosti, ki se je v župnišču družila vsako soboto zvečer. Ponavadi smo
začeli z molitvijo, nadaljevali z različnimi življenjskimi pogovori, večer

pa končali z namiznim tenisom. Gospod župnik je bil praktični
nepremagljiv. Zraven zanimivih življenjskih nasvetov smo od gospoda
Cirila odnesli tudi znanje igranja namiznega tenisa.
☼
Pri g. župniku mi je najbolj všeč to, da nikoli nikogar ne opravlja, da v
pogovoru opravičuje napake drugih, da zna molčati.
☼
Ko je kot gasilec vozil vodo, je rad rekel, da je Jezus apostolom umival
noge, on pa privaža vodo, da si sami umijejo noge.
☼
Bilo je pred 40 leti, ko smo v kulturnem društvu pripravili dramsko
delo in z njim gostovali na regijskem srečanju v Murski Soboti. Ta čas
pa je bila igralka Boža v zdravilišču Laško. Takrat je s svojim
svetlozelenim oplom šel ponjo in jo pripeljal na predstavo. Tudi nazaj v
Laško. Rešil nas je iz velike zagate.
☼
Nekoč smo se na seji ŽPS malo sporekli. Zelo sem se zasekirala.
Poklicala sem ga (bila sem v Mariboru) in se opravičila. Pomirila me je
njegova gesta: "Nič ne vem, da bi bilo kaj narobe. Daj, vrzi ta kamen v
Dravo, da ga nikoli več ne vidiš. Moramo biti različnega mnenja, da se
resnica spozna."
☼
Pri g. župniku občudujem to, da je tako iznajdljiv, da ima zlate roke.
Kaj vse zna narediti! Zelo rad je svoje znanje in roke ponudil
marsikomu, ki je gradil ali obnavljal.
☼
Od mojstra vseh mojstrov sem se pred 25 leti naučila "ping pong" na
najbolj zanimivih večerih mladinskega verouka. Mlade nas je pritegnil
s svojo energijo, športnim duhom in odprtostjo. Peljal nas je v hribe, na
Triglav ... na duhovne vaje ... ob nedeljah igral z nami nogomet. Kar
nekaj let je živela skupina mladih, ki se je izoblikovala prav pri župniku
Cirilu. Izredno hvaležna za to.
☼
Moje prve pedagoške poti so se začele ob župniku Cirilu. Kot
katehistinji mi je dal možnost in mi zaupal, da sem pomagala pri
vzgoji mladih, čeprav sem bila takrat še sama komaj malo odrasel
otrok. In nikoli nisem šla lačna od njega, saj se je v njegovi kuhinji
zmeraj kaj našlo :).

