
NAJ SVETA DRUŽINA VARUJE, VODI IN 

BLAGOSLAVLJA 

VSE NAŠE DRUŽINE V LETU, KI SE JE 

ZAČELO. 

In mir naj bo z vami 

Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače ne boš imel nič od 

miru na svetu. 

Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače bodo ljudje odraščali v 

nemiru. 

Ljudje, ki imajo namreč znotraj prepir, so nevarnost za mir zunaj. 

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2017 

 

Letošnja molitvena osmina za edinost (18.1.–

25.1.2017) ima poseben značaj, saj mineva petsto 

let od začetka reformacije v Nemčiji (1517). Ta 

dogodek je močno zaznamoval vso evropsko, 

svetovno in tudi slovensko zgodovino in kulturo 

zaradi globoke delitve kristjanov. Letos se prvič 

obhaja v ekumenskem in molitvenem duhu. Tako 

želi papež Frančišek za »očiščenje spomina«. To 

bo omogočilo, da napravimo nove korake na poti sprave. 
 

Besedila za osmino so pripravile krščanske Cerkve in skupnosti v Nemčiji. Izbrale 

so vodilno misel Sprava – Kristusova ljubezen nas priganja.  Kristusova ljubezen 

nas priganja najprej k temu, da molimo in da nam molitev da poleta za delo v prid 

edinosti. Pridite, skupaj molimo za spravo med ljudmi, med verami, med narodi, 

sicer se bomo pobili, sovražili in odtujili. 

MESEC VERSKEGA TISKA 

 Po tradiciji je v Sloveniji januar tudi mesec 

verskega tiska. Takrat običajno poravnavamo 

naročnino na verske časopise in to je tudi 

priložnost za razmislek o pomenu verskega tiska v 

duhovnem življenju. Ta ima neprecenljivo vlogo 

pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju naših 

stališč, zasidranih v krščanstvu. Če ne poznamo 

krščanskih stališč, jih ne bomo znali zagovarjati v 

pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima verski tisk 

neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega nazora. 

Vabim vas, da obnovite naročnino za verski tisk v letu 2017.                          
Družina: celoletna naročnina za leto 2017 znaša 98,80                                                    

Ognjišče: celoletna naročnina za leto 2017 znaša 30,90 €                                    

Mavrica: letna naročnina znaša 37,00 €                                                     
Prijatelj: celoletna naročnina za leto 2017 znaša 11,70 €                                      

Misijonska obzorja: celoletna naročnina za leto 2017 znaša 9,00 €                         

Mohorjeve knjige 2018 - prednaročniška cena do konca februarja 2017: 46 €, 

redna cena: 65 €; koledar: 17,50 € 

 

Hvala otrokom, ki so v adventu zbirali darove za Jezusa v lačnih otrocih 
po svetu. Otroci, ki še niso, lahko prinesejo škatlico k verouku. 

 
 

NEKAJ PODATKOV ZA LETO 2016 

 

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj 

na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 

2016 zabeležile sledeče: 

  

                                  Zg. Kungota                 Sp. Kungota 

Primerjava                2015 – 2016                  2015 - 2016 

Krsti:                             12 – 8                           17 - 6 

Poroke:                            2 - 2                              2 - 5 

Pogrebi:                         21 - 23                          24 - 12  

 

KRST je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez  njega ni nobenega drugega 

zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato 

spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in 

neponovljiv dogodek. Starše krščenca prosim, naj dajo otroku s svojim 

življenjem vzgled lepega krščanskega življenja. 
 

SV. ZAKON je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo 

Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite 

stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos 

povabite Boga. 
 

POGREB: Ohranimo ta lepi potek krščanskega pogreba. Ko v župnijsko cerkev 

pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, ne ostanite zunaj, saj 

ste prišli na zadnjo pot pospremit svojega znanca, prijatelja … Skušajmo imeti v 

mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, 

ker je to zakrament.  

Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ, kar lahko 

storimo za naše drage pokojne. 



Od 1.1.2016 do 31.12.2016 so se v Zg. Kungoti poslovili od zemeljskega življenja: 
 

DONKO Jožefa 

KRAMBERGER Mirko 

PAJTLER Ciril 

KUMPUŠ Stanko 

GAMSER Terezija 

DIVJAK Marija 

ŠIVEC Ivan 

KETIŠ Kristijan 

ROJ Lovrenc 

VRHOVEC Viktor 

LUBE Peter 

DRAGANIČ Maksimiljan 

BRAČKO Hans Jurgen 

KLOBUČAR Darinka 

KREBS Werner 

ŠERBINEK Štefan 

VIČAR Elizabeta 

POTRČ Blanka 

MENHART Ivan 

JARNI Marija 

ŠEŠKO Kristina 

FLUHER Marija 

ŠOLAJA Stipo 

16.07.1938 

06.11.1926 

30.06.1943 

06.10.1958 

17.06.1932 

 04.06.1923 

 19.06.1932 

 17.06.1977 

 13.07.1957 

 24.03.1930 

 13.05.1962 

 21.01.1940 

 11.03.1972 

 03.10.1939 

 29.10.1941 

 14.08.1943 

 01.11.1917 

 23.11.1957 

 27.01.1944 

 11.11.1930 

 27.11.1930 

 29.03.1934 

 01.09.1942 

 

03.01.2016 

22.01.2016 

07.02.2016 

28.03.2016 

26.03.2016 

05.04.2016 

11.04.2016 

17.04.2016 

29.04.2016 

11.05.2016 

25.05.2016 

27.05.2016 

28.07.2016 

31.07.2016 

27.07.2016 

06.08.2016 

30.08.2016 

 09.09.2016 

09.09.2016 

16.09.2016 

26.10.2016 

05.11.2026 

 18.11.2016 

V matični knjigi župnije Sp.sv. Kungota je zapisano: 
 

KOROŠEC Mihael 

PAHOR Marija 

LABAŠ Štefanija 

BARUŠIČ Igor 

KMETEC Adolf 

STRNAD Terezija 

FRIŠ Rudolf 

JENUŠ Cvetko 

PESEK Dragica 

KOROŠEC Peter 

ŠKAMLEC Marija 

HAMERŠAK Feliks 

27.09.1945 

 03.07.1929. 

 29.11.1925 

 21.01.1964 

 04.11.1941  

 19.09.1918 

 21.02.1943 

 06.02.1933 

 28.10.1949 

 08.07.1935 

 17.03.1930 

 04.01.1929 

 

04.01.2016 

01.02.2016 

02.04.2016 

 05.05.2016 

 30.05.2016 

 25.07.2016 

23.08.2016 

24.09.2016 

26.09.2016 

29.10.2016 

01.11.2016 

19.11.2016 

BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ, NAJ POČIVAJO V MIRU. AMEN. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

odgovarja župnik Ciril Kocbek,  mobi 041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com 

ŽUPNIJSKI LIST 

    GORNJA  SV.      

      KUNGOTA 
 

                 JANUAR   2017    

___________________________________________________________________ 

       BESEDA ŽIVLJENJA:     MOLITEV ZA VSAK DAN V LETU 

Gospod, predte prinašam vse svoje skrbi, 
da bi se ti ukvarjal z njimi; 

svoje strahove, da jih pomiriš; 
svoje upe in želje, 

da bi se skladali s tvojo voljo; 
prinašam svoje grehe, da jih odpustiš; 

svoje misli, da jih očistiš; 
vse zemeljsko življenje, da ga ti vodiš 

do vstajenja in večnega življenja. Amen. 
Karl Barth 

 

 
 
 
PRIČAKUJEM, VENDAR POZABLJAM … 
 
Gospod, pričakujem veliko presenečenje, srečo,  
pozabljam pa, da samo v veri vate dobiva  
moje pričakovanje smisel in namen. 

Gospod, moje srce je polno hrepenenj, zahtev, 
pozabljam pa, da samo v upanju nate pridobiva  
moje pričakovanje pogum in vztrajnost. 

Gospod, pričakujem ljubezen, polnost svojega življenja, 
pozabljam pa, da samo nesebična ljubezen   
daje smisel in globino mojemu pričakovanju.  

Gospod, medtem ko čakam nate, izginja tesnoba,  
pošiljaš mi luč, daruješ potrpljenje,  
da bi se v meni uresničilo tvoje pričakovanje. 

http://www.zupnija-kungota.si/
mailto:kocbek.ciril@gmail.com

