
 
 

3. marec: god sv. Kunigunde, naše farne zavetnice, maša ob 17. uri. 

4. marec: župnijsko praznovanje godu sv. Kunigunde. Sv. mašo v Spodnji (ob 8. 

uri) in v Zgornji Kungoti (ob 9.30. uri)  bo daroval upokojeni nadškof Alojz Uran.  

Po maši druženje ob pecivu in kuhančku. 

 

9. marec: duhovne vaje za župnijske animatorje in za molivce za 

duhovne poklice 

10. marec: plenum nadškofijske Karitas Maribor 

17. marec: romanje ministrantov mariborske nadškofije.  
19. marec: sveti Jožef, mož Device Marije, praznik, 

 začetek Tedna družine.                      

Od 18. – 24. marca: misijon po radiu Ognjišče. 

 

23. marca: spovedni dan v Pesnici za dekanijo Jarenina in češčenje Najsvetejšega. 

Sp. Kungota  od 16. -17., Zg. Kungota od 15.-16. ure. Pridete pa lahko kdaj koli med 

8. in 18. uro. 
 

24. marca oratorijski dan pred cvetno nedeljo za veroukarje, od 10.-15. ure: Priprava 

na veliko noč in v delavnicah bodo delali presmece. 

Ob 15. uri sv. maša in zahvala ob materinskem dnevu za obe župniji;  
ob 18.30. uri še spokorno bogoslužje. 
 

25. marca: začetek velikega tedna, cvetna nedelja Gospodovega trpljenja. Maša ob 7. 

in 10.30 uri. Pri obeh mašah blagoslov zelenja,  v Sp. Kungoti ob 9. uri.  
28. marec: ob krizmena maša v stolnici.  
29. marec: veliki četrtek, obredi ob 17.30 v Sp. Kungoti in 19. uri v Zgornji 

30. marec: veliki petek, strogi post 

31. marec: velika sobota, obredi ob 18. in 20. uri, blagoslov jedil. 

Pokažimo, da smo kristjani ob trpljenju in vstajenju našega Gospoda ne samo pri 

velikonočni šunki. 
 

Jezuiti pri Magdaleni v Mariboru ustanavljajo skupino za razvezane Srce ob Srcu. 

(SRCE: Skrb za razvezane v Cerkvi) Srečanja bodo prvi četrtek v mesecu. Naslednjič 

bo 8. marca ob 19.00 v župnišču, Magdalenski trg 3, Maribor. Dobrodošli, vabijo. 

 
NIČ SE NAM NE ZGODI, ČESAR BOG NE BI HOTEL. 

IN BOG ZMERAJ HOČE LE TO, KAR JE ZA NAS NAJBOLJŠE. 
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BESEDA ŽIVLJENJA: Iz Knjige pregovorov 3, 27-32 
 
"Ne odreci dobrega tistemu, ki ga je potreben, če je v tvoji moči, da to storiš. 
Ne snuj hudega zoper svojega bližnjega, ko zaupno prebiva pri tebi. Ne 
prepiraj se z nikomer brez vzroka, če ti ni storil nič žalega! Ne zavidaj 
nasilnemu človeku in ne ubiraj nobene njegovih poti! Z iskrenimi je Gospod 
zaupen." 
 

SKUPAJ RAZMIŠLJAJMO O TEJ BOŽJI SPODBUDI:   
 
V postnem času nas Božja beseda nenehno spodbuja, da bi odkrili čim več  dobrega v 
sebi,  z njim zaživeli in tako sledili Božjemu vzoru. Koliko lepši bi bil svet in koliko bolje 
bi se počutili v taki skupnosti! Kaj nam brani, da bi postali boljši ljudje? Vso pomoč od 
Gospoda imamo za to, če se le odločamo za dobro. Ne moremo spremeniti sveta, lahko 
pa spreminjamo sebe. 

 
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri 
bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o 
pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. 
Naše notranje prizadevanje v postnem času naj bi se na 
zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, postu (odpovedi) in 
dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega 
delovanja štirideset dni postil v puščavi. 
 
 Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani 
in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje 

odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. 
 

 

Iščite, kar je dobro in ne, kar je hudo, 

da boste živeli in Gospod bo z vami. 

http://www.zupnija-kungota.si/


POSTNA POSTAVA ZA LETO 2018 
 

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. 
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo 
darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi 
posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. 
februarja) in na veliki petek (letos 30. marca). Ta dva dneva se le enkrat na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. 
leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta.  
 

13. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE 
Pošlji Svetega Duha na nas 

 

Radijski misijon bo od 18. do 24. marca 2018. Letos smo prosili 
za vodenje misijona več duhovnikov. Sodelovali bodo: dr. Alek Zwitter, p. Vili Lovše, 

p. Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, Robert Friškovec, msgr. Miro Šlibar in p. 
Marjan Čuden. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo 
vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na 

spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša 
ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali 

poslušalci. V času radijskega misijona bo v petek, 23. marca, SPOVEDNI DAN. 

 

POST JE DEJAVEN ČAS 
 

 

Pred nami je še mesec dni zelo bogatega časa: posta. Post je mnogo več kot  
odpoved neki hrani ali pijači. 

Postim se z očmi, s tem, ko manj gledam televizijo, filme, revije, časopise, 
internet, zato pa bolj gledam nase, vase in bližnjega. 

Postim se z ušesi, ko manj poslušam radio, čvekanje in opravljanje, zato pa  
bolj zbrano prisluhnem sebi, drugim in kaj mi govori Bog. 

Postim se z usti, ko manj jem, manj obsojam druge in več molim,  
premišljujem, hvalim. 

Postim se z rokami, ko manj rabim zase in več dajem drugim.  
Rad bi delal dobro. 

Postim se z nogami, ko svoje korake namenjam k tistim, ki potrebujejo  
pomoč. Rad bi hodil po pravi poti. 

Postim se s svojim telesom, ko polagam manj pozornosti zunanjim  
rečem in bolj odkrivam bogastvo v sebi.  

Tako najdem čas, da se srečam s sočlovekom, družino. 

Postni čas ni čas žalosti, ampak čas 

vesele zavzetosti za osvobajanje od sebičnosti. 

 
 

Papež Frančišek je v svojem razmišljanju približal pomen treh besed - 
skušnjave, spreobrnjenja in vesele novice. 

V svojem življenju vedno potrebujemo spreobrnjenje in to prav vsak dan, mar ne? In 

Cerkev tudi moli za to. Dejansko nismo nikoli dovolj naravnani na Boga in moramo 

svoje srce in misli nenehno usmerjati k njemu. Da bi zmogli to narediti, je treba 

pogumno zavračati vse tisto, kar nas oddaljuje od prave poti. Več časa posvetimo 

molitvi in omogočimo svojemu srcu, da odkrije skrivne laži, s katerimi varamo 

sami sebe, in končno začnimo iskati tolažbo v Bogu. On je naš Oče in želi, da 

živimo," je nadaljeval. Dodal je še, da je postni čas sicer čas pokore, vendar to ni neki 

žalostni čas, obdobje žalovanja in žalosti, temveč je čas vesele zavzetosti za 

osvobajanje od naše sebičnosti, od starega človeka, ki je v nas, da bi se prenovili v 

milosti prejetega krsta. 
 

ZELO DOBRO JE, DA NE DELAMO SLABEGA,  

VENDAR JE ZELO SLABO, ČE NE DELAMO DOBREGA. 

 

KRIŽEV POT 

V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju ter skrivnosti 
človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek ob 9.00 

povabljeni h Križevem potu po vaših namenih, lahko tudi z izraženim namenom za 
nekoga, ki zelo trpi. 

 

Pasijonska scena (prikaz Kristusovega trpljenja) v cerkvi v Zgornji Kungoti, 
delo rezbarja Dušana Knehtla. Na ogled bodo do 18. marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


