
 
 

Tiho prihaja naš Odrešenik, 
ne spremljajo ga ognjemeti, 

ne poki petard. 
  

Odprimo mu naša srca, ker ta vrata 
se odpirajo samo od znotraj! 

Neslišno bo vstopil in nas 
napolnil s svojim mirom in ljubeznijo. 

 
Z njim, ki je postal Bog z nami,                                     

z njegovim blagoslovom bomo hodili  vse 
praznične dni  in v novem letu 2020!  

 
 

RECEPT ZA SREČNO NOVO LETO 
 

Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, 
zavisti in strahu ter jih razdeli na mesece. Vsak dan v 
tem letu pripravi iz enega dela truda ter dveh delov 
dobre volje in humorja. Dodaj k temu 3 zvrhane žlice 
optimizma, eno čajno žlico strpnosti in ščepec 
taktnosti. Dobljeno maso potem bogato oblij z 
ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki drobnih 
pozornosti in jo vsak dan serviraj z vedrino. 
Če ti ta recept ne bo vedno najbolje uspel, daj svojo 
roko v Božjo in dan bo lažji in lepši. 
 

 MOLITEV OB BOŽIČU 

Dobri Bog, z Detetom v jaslicah                                            
nam je tvoja večna luč razsvetlila 
noč.  Z lučjo nežnosti razsvetli 
moje temine,  preženi mrak mojega strahu, moje 
žalosti, moje osamljenosti z žarno lučjo svoje 
ljubezni, ki jo gledam na obrazu tvojega Sina.                                   
Naj ne izgubim zaupanja v ljudi zaradi njihove 
hladnosti: Dobrotna luč Božjega Deteta,                                                 
ki si jo prižgal v mojem srcu, naj jih milostno ogreje. 
Trdno verujem in zaupam, da je tvoja ljubezen 
močnejša od sovraštva,  da tvoja luč premaga 
najglobljo temo.  Napravi moje srce za jaslice za 
tvojega Sina,  da bo v njem kraljeval tvoj mir,                                            
naj ga varuje tvoja ljubezen,                                                  
ki se je razodela z rojstvom tvojega Sina.                               
Naj bo moje srce odprto za tvojo ljubezen. Amen. 

SVETE MAŠE V PRAZNIČNIH DNEH 

25. dec.: ob 9. uri v Sp. Kung., ob 10.30 v Zgornji  
26. dec.: Štefanovo, dan samostojnosti, d.p., 
blagoslov vode; ob 9. uri v Sp. in ob 17. uri v Zg.  
27. dec.: sv. Janez, apostol, evangelist, blagoslov 
vina,      ob 9. uri v Sp. in ob 17. uri v Zgornji Kung. 
          
29. dec.: nedelja sv. Družine, BLAGOSLOV OTROK;  
maša v Sp. ob  8. uri, v Zgornji ob 9.30             
31. dec.: ob 9. uri zahvalna maša v Zg. K. za vse, kar 
smo v tem letu doživeli, dobro ali hudo, bilo je v 
naše dobro. Bodimo hvaležni. 
"Kaj pa imamo, česar nismo prejeli?"                         
1. jan.: novo leto, praznik Marije, Božje matere, sv. 
maše ob 9. v Spodnji in ob 10.30 v Zgornji Kungoti.  
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Župnija Gornja sv. Kungota, župnik Ciril Kocbek,                  
041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com                                    
spletna stran: www.zupnija-kungota.si  (Anica Horvat) 

 
 

Vsem župljanom ob prazniku 
rojstva našega Gospoda 
Jezusa Kristusa želimo, 

da bi v novem letu 
napredovali na poti svetosti. 

 

 
 
 

BOŽJI BLAGOSLOV NAJ VAS 
SPREMLJA V TEM PRAZNIČNEM 

ČASU IN SKOZI VSE LETO 2020 
 
 

VAŠ ŽUPNIK, ŽPS IN KLJUČARJI 

  



BOŽIČ JE LE TEDAJ …  

Božič velja za 
tradicionalen krščanski 
praznik, ob katerem se 
spominjamo in 
proslavljamo rojstvo 
Jezusa Kristusa, čeprav 
pravi datum rojstva ni znan. Hkrati pa se v tem 
času praznuje tudi zimski sončni obrat - nastop 
zimskega solsticija (21. decembra), ko se dan 
začne ponovno daljšati in simbolno nosi pomen 
zmage dobrega nad slabim.  

 Praznovanje božiča je žal že zdavnaj prestopilo 
svoje "meje" iz tradicionalnega praznovanja v 
tako imenovan "ameriški božič", ki je predvsem 
potrošniško usmerjen. Žal. Namen tega božiča 
je namreč prinašanje raznih daril, ki ni povezano 
ne s krščanstvom in ne z drugim tradicionalnim 
praznovanjem. 

V tem času raje prijateljem, znancem, družini in 
pa tudi vsem "ne-prijateljem" podarite: svoj čas, 
dobro besedo, objem, dobre želje, blagoslov, 
dober namen,  dobro delo, prijateljstvo, 
odpuščanje, strpnost, razumevanje, 
spoštovanje ... saj je to neprimerno bolj 
pomembno od "materialnih daril".                  
Veliko blagoslovov želim vsem, še posebej 
osamljenim in bolnim, da bi poglobili v srcu 
vero, da je Bog nepreklicno z nami.  To naj bo 
temelj našega veselja in upanja tudi vse dneve 
novega leta 2020. Če se poglobimo v božično 
praznovanje, vidimo, da je božič zmagoslavje 
božje dobrote in ljubezni. 
 

KAJ ZA MOJE ŽIVLJENJE POMENI KRISTUS  

Vsi smo po krstu poklicani in poslani, da bi bili 
oznanjevalci Božje ljubezni, odpuščanja, sprejetosti, 
vrednosti. Kadar svojo vero razlagamo drugim, jo 
tudi sami poglabljamo in krepimo. Da pa jo lahko 
posredujemo, moramo sami živeti v njej.                                                     
Kako pa vero krepimo?                                                  
Spoznavamo jo v Svetem pismu, v molitvi prosimo, 
da nam Bog pomnoži vero, pridemo na srečanje z 
Jezusom pri najsvetejši daritvi – maši, vsakodnevno 
si zvečer izprašajmo vest, naravnajmo se na dobro, 
pogovarjajmo se o njej, udeležimo se duhovnih 
srečanj (v Mariboru jih je precej – za može, za žene, 
biblične …), prebiramo versko literaturo …  

Kaj pravi evangelist Matej v 5. 6. in 7. poglavju o 
kristjanu, o njegovem liku, vzoru?  

 ti si sol zemlje, ti si luč sveta,   
 na trden temelj postavi svoje življenje, 
 ne jezi se na svojega soseda, brata,             
 ne sodi, odpuščaj, 
 če odpustiš, bo tudi tebi Bog odpustil, 
 ne prisegaj, ne preklinjaj, 
 nikoli se ne maščuj, 
 ljubi svoje sovražnike, 
 spravi se s svojim nasprotnikom, 
 pri molitvi ne blebetaj, 
 ne hvali se, ne razkazuj, ko moliš 
 posti se na skrivnem, 
 zaupaj, zanesi se na Gospoda, 
 ne loči se, če je Bog združil, 
 ne moreš služiti Bogu in denarju, 
 samo Bog podaljšuje naše dneve, 
 prosi, išči, trkaj, usmilil se te bo, 
 po sadovih - delih se prepoznamo, 
 kar želiš sebi, stori drugemu, 

 ne prisegaj po krivem, 
 svetilka telesa je oko, 
 ne prešuštvuj v mislih, besedah in 

dejanju, 
 dovolj je dnevu njegova teža, 
 ne spotikaj se ob napakah drugega, 
 Bog ve, kaj je za nas dobro, vidi dlje, 
 vsak dan moli k Svetemu Duhu, 
 ne sledi vsemu novemu v duhovnosti, 
 zastonj ste prejeli, zastonj dajajte, 
 priznaj Kristusa pred ljudmi, 
 kar storiš drugemu, storiš Kristusu, 
 ne boj se, Bog je s teboj, 
 v vsakem človeku je doma Kristus, 
 vsak dan moli, se pogovarjaj z Bogom, 
 ne prisegaj pri Bogu, 
 govori dobro o drugih, 
 pomagaj, delaj in želi dobro drugim. 

Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem 
mestu. "Pridite ki meni vsi, ki ste utrujeni, in jaz 
vam bom dal počitek." 

 

GOSPOD, RAD BI TI BIL BLIZU. POMAGAJ MI, 
DA TE NIKOLI NE BOM NEHAL ISKATI, ČETUDI 
KDAJ NE BOM ČUTIL TVOJE PRISOTNOSTI. 


