BODIMO SKUPAJ V MESECU MAJU

ŽUPNIJSKI LIST

Maj: šmarnice vsak dan med tednom
- v Sp. Kungoti ob 17.30 uri - v Zg. Kungoti ob 18.30 uri.
Šmarnično branje: Čudež na Skalnici (božja pot na Sveto
goro pri Gorici)

GORNJA SV. KUNGOTA
MAJ - 2017

6. maj: Zaključna prireditev Slomškovega bralnega priznanja na Ponikvi za
vse otroke, odrasle, starše, animatorje in duhovnike v soboto, 6. maja 2017. V
naši cerkvi bo podelitev priznanj na binkoštno nedeljo, 4. junija.
7. maj: 4. velikonočna nedelja – nedelja dobrega Pastirja.
"Jaz sem dobri pastir," govori Jezus, "poznam svoje in oni poznajo mene."
Prosimo ga, naj pošlje novih dušnih pastirjev med nas. Tako malo jih je.
Celodnevno čaščenje v Zg. Kungoti - 12. 5.
Svečina – 13. 5.,
Jurij –
14. 5., Sp. Kungota – 15. 5.
Ustavimo se ob Jezusu, ga počastimo, molimo in prosimo za nas same in druge.
13. maj: romanje pevcev in župljanov v Novo Štifto na Dolenjskem (romarska
cerkev Marijinega Vnebovzetja).
Prvo sv. obhajilo v Sp. Kungoti – 14. 5., - v Zg. Kungoti – 21. 5.
Ne pozabimo moliti za prvoobhajance, da bi ostali zvesti Jezusovi poti.
31, maj – zadnji dan šmarnic. Praznik Marijinega obiskanja sorodnice
Elizabete. Pozdravu je sledila znamenita hvalnica Magnificat (Moja duša
poveličuje Gospoda) in je trenutek, ko je prvič uradno omenjen Janez Krstnik.
4. junij: binkošti in popoldan ob 16. uri v Šentilju dekanijska revija
cerkvenih pevskih zborov.
Romanje v Romunijo od 9.-14. junija
Počitniški oratorij zadnji teden junija.
STOTISOČ POZDRAVOV JAZ HRANIM ZATE, MARIJA,
KER LJUBI TE MOJE SRCE. VSA SREČA PRIHAJA IZ TVOJIH MI ROK,
TI MATI SI MOJA IN JAZ TVOJ OTROK.
……………………………………………………………………………………
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BESEDA ŽIVLJENJA: DEVETDNEVNICA – BINKOŠTNA
Bila je prva devetdnevnica, ki so jo opravili že apostoli z Marijo in drugimi
ženami v dvorani zadnje večerje pred prihodom Svetega Duha na binkošti.
Zdaj se jo obhaja zlasti pred prejemom zakramenta birme, morda pa jo letos
opravimo kot spomin na prejeti zakrament in za poživitev darov, ki smo jih
pri tem sprejeli. Vsak dan lahko zmolimo navedeno molitev in se pri tem
spomnimo: 1. dan staršev; 2. botrov; 3. soprejemnikov zakramenta; 4.
katehetov in njihovih pomočnikov; 5. prijateljev; 6. škofa oz. birmovalca;
7. starejših sorodnikov; 8. mlajših sorodnikov; 9. sebe. Letos jo začnemo
26. maja.
MOLITEV
Pridi, Sveti Duh, in nas obdari s svojimi sedmerimi darovi. Poživi v nas
vero, utrdi naše upanje in dotakni se mojega srca z ljubeznijo, da bom
vzljubil vse, kar ljubiš ti. Razodeni mi, kaj naj storim in kaj opustim.
daj mi pristne ponižnosti, da bom s tvojimi darovi lahko služil bratom
in sestram, jih tolažil s tvojo tolažbo in jim prav svetoval. Razsvetli mi
razum, da bom spoznal, kako modro si vse ustvaril in kako vse vodiš s
svojo previdnostjo. Prebivaj z menoj, da bom postal novi človek, odprt
za Božje življenje. Kot si na prve binkošti naučil apostole, nauči tudi
mene jezika evangelija, da ne bom gradil človeške sebičnosti, ampak
bom sodeloval pri gradnji miru med nami.

Sedmero darov Svetega Duha: dar modrosti, umnosti, sveta, moči,
vednosti, pobožnosti, strahu božjega.
Sadovi: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost,
krotkost, zvestoba, zdržnost (Gal 5,22).
KDOR NE ŽIVI V SKLADU S TEM, KAR VERUJE, NE VERUJE.

Ljudska pobožnost šmarnic v zgodovini Slovencev

Teden molitve za duhovne poklice 2017

Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih
ljudskih pobožnosti na Slovenskem.
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo
že pred leto 1815, ko je papež Pij VII.
pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z
odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali
Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se
je hitro razširila po Evropi. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela
leta 1851. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice,
po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in pod tem imenom se je pobožnost
hitro razširila med ljudmi. Ljudje so jo vzeli za svojo in so jo obhajali pri
številnih Marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije
in peli Marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav
imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat med mašo.

V Cerkvi na Slovenskem je od nedelje, 30. aprila do nedelje, 7. maja
2017, potekal teden molitve za duhovne poklice na temo »Gnani po
Duhu za poslanstvo!« Mnogi verniki v naših župnijah že redno, celo
vsak dan molijo za nove duhovniške, redovniške in misijonske
poklice. Prav je, da se zave odgovornosti za poklice čim širši krog
vernikov. Namen molitve je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v
duhovniško ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta
klic ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice. V tem
mesecu darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice. Le iskrena
in vztrajna molitev ter zgled krščanskega življenja lahko rodi nove
poklice, ki jih slovenska Cerkev tako silno potrebuje.

Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot posebno
katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično branje za otroke in
posebno za odrasle vernike. Nastajalo je tudi veliko primernih pesmi.
Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo
največ Marijinih pesmi.

LETOŠNJI BIRMANCI
30. aprila je bila v naši župnijski cerkvi sv. birma. Birmovalec: upokojeni
nadškof Franc Kramberger. Darove Svetega Duha je prejelo 25 birmancev.
Molimo zanje, da to ne bo dan njihovega odpada od vere, ampak res dan
potrditve v veri, življenje po njej in pričevanje zanjo.

Celjska Mohorjeva družba je pripravila šmarnice za
otroke z naslovom ČUDEŽ NA SKALNICI avtorice
Kristine Tičar. Avtorica nam želi približati nastanek
primorske božje poti na Sveto goro in nas povabiti k
iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu vedno
znova izročali sebe in svoje bližnje.
Šmarnice za odrasle z naslovom NAREDI ME ZA
ORODJE SVOJEGA MIRU, avtorja p. Janeza Šamperla, so nastale v
Assisiju. Avtor je povezal delo svetega Frančiška za mir in spravo ter
Slovenijo, ki trpi pod težo razdeljenosti. To sta dve zgodbi iste zgodovine.
MATI, SVETUJ NAM NA ZEMELJSKI POTI, STRMA JE, TEŽKA,
KORAK NEGOTOV; PREKO NEVARNOSTI NAJ NAM POMAGA
TVOJA BESEDA IN TVOJ BLAGOSLOV.

MODRIL TE BOM IN UČIL NA POTI, PO KATERI MORAŠ HODITI;
SVETOVAL BOM, MOJE OKO JE NAD TABO. Ps 32,8

