
 

DESET RAZLOGOV ZA OBISK  

SV. MAŠE – PRIČEVANJA 

1. Nedeljska sv. maša je edina ura v tednu, ki jo 
namenim za Boga in se zahvalim za njegov blagoslov in 

varstvo. (Jože, delavec, 52 let) 

2. K maši rad hodim zato, ker se želim spomniti svoje 
pokojne mame in očeta. Z njima se srečam v molitvi. 
(Marija, učiteljica, 43 let) 

3. Pri maši prosim za svoje otroke. Ne vem, s kakšnimi 
načrti in težavami se bodo v življenju srečevali; Božji 

blagoslov jim bo prav gotovo koristil. (Manca, 32 let) 

4. K maši grem, da se pri obhajilu srečam z Jezusom 
pod podobo kruha. Zaradi odgovorne službe nujno 
potrebujem moč, ki mi jo daje Jezus. (Luka, zdravnik,   

39 let) 

5. Ko grem v nedeljo k maši, se posebej spomnim 
ljudi, za katere bom prosila. Zanje namenim molitev 

očenaš. (Irena, delavka, 27 let) 

6. Obisk maše je zame najboljša priprava na čas 
bolezni, trpljenja in smrti. Pri maši Boga prosim, da bi 

mi takrat naklonil vero in dovolj moči. (Simon, šofer, 62 

let) 

7. Ker v mojem okolju ni veliko verujočih, sem vesela, 
da se pri maši srečam s prijatelji, ki tudi verujejo v 

Jezusa. (Helena, dijakinja, 18 let) 

8. Ko sem pri maši, se vsaj za eno uro odklopim od 
računalnika. V tišini gledam cerkev, duhovnika, oltar. 
Takrat se srečam z Bogom, ki me ima rad. (Jani, 

računalničar, 38 let) 

9. Zakaj v nedeljo k maši? In zakaj grem k maši tudi 
v petek, sredo ali četrtek? Ker ljubim Boga z vsem 
srcem in vso dušo. V tej sprejetosti lahko zaživim 
tudi sama, najdem ravnovesje in veselje, ki ju smem 

ponesti svoji družini. (Maja, profesorica, 40 let) 

10. Obisk maše mi pomeni otipljiv stik z Bogom; Bog 

se skloni in mene ter vse nas objame … (Alenka, 

napovedovalka, 60 let) 

Kako sodelujem pri sveti maši in                    
kako se nanjo pripravim? 

 Pri vstopu v cerkev in odhodu se pokrižam z 
blagoslovljeno vodo in pokleknem v smeri 
tabernaklja.    

 Eno uro pred obhajilom ne bom jedel zato, da 
bom z večjim spoštovanjem prejel Jezusa v 
svoje srce.       

 Pri sveti maši dejavno sodelujem : glasno 
odgovar- jam in pojem cerkvene pesmi.                                        

 Pomislim, za koga bom pri sveti maši še posebej 
molil in zanj prosil  Božjega blagoslova.                       

 Pred mašo preberem odlomek iz Svetega pisma 
z nedeljsko Božjo besedo. Najdem ga tudi na 
spletni strani Hozana.si         

 Pred prejemom obhajila zbrano pristopim in s 
spoštovanjem prejmem Jezusa pod podobo 
kruha.     

 Pri obhajilu prejmem Jezusa  v veri, da mi 
odpušča grehe, mi daje moč, da postajam boljši, 
ter povečuje mojo ljubezen do Boga  in ljudi.                                     

 Po prejemu se v tišini se zahvalim za Jezusovo 
prisotnost v meni, ki mi daje duhovno moč za 
spoprijemanje s težavami življenja.                                

 Po vsaki sveti maši lahko za nekaj časa ostanem 
v cerkvi in molim v tišini. Priporočim se 
svetnikom, krstnemu in župnijskemu zavetniku 
ter še posebej božji Materi Mariji. 

Kaj se zgodi, če ne hodim k sveti maši? 

 Postopoma bom izgubil notranji čut za Boga in 
izgubil vero.     

 V življenjskih težavah ne bom čutil Boga, na 
katerega bi se lahko naslonil.       

 Ko bom zbolel in se poslavljal s tega sveta, 
bom težje našel pot k Bogu.      

 Če opuščam obisk nedeljske svete maše, 
prekinjam tradicijo prenosa vere v svoji družini 
in moja družina se bo oddaljila od Boga. 

V kakšne namene lahko darujem sveto mašo? 

Kristjani lahko darujemo sveto mašo po posebnem 
namenu. Najpogosteje darujemo za pokojne 
sorodnike, blagoslov in v zahvalo. Lahko pa darujemo 
tudi v druge namene, kot npr. za mir, za zdravje, za 
papeža, za duhovne poklice, za blagoslov v družini, za 
blagoslov pri delu in študiju, za srečen porod, za 
pravilno odločitev ipd. 
Dar za sveto mašo je moj prispevek za vzdrževanje 
duhovnika. 

Čemu se lahko izognem  pri sveti maši? 

 Prižganemu mobilnemu telefonu, ker moti obred.  
 Zamujanju svete maše. Ni primerno.          
 Žvečilnim gumijem in bombonom.  
 Hoji po cerkvi pri pozdravu miru.        
 Ne pozabim daru, ki ga bom namenil dati v puščico   
 Iz cerkve ne odidem pred duhovnikom.        
 Neprimernim, zlasti prekratkim oblačilom. S 

primernimi oblačili tudi poleti izražamo svoje 
dostojanstvo in spoštovanje do Boga.  

 Klepetanju v cerkvi pred sveto mašo in po njej, 
zlasti pa med samim bogoslužjem.   

 Praznim prvim vrstam v cerkvi. Sedem čim bližje 
daritvenemu oltarju. 



                                        BOŽIČ JE,      

                       VESELIMO SE 

Čas božiča je za Slovence čas pričakovanja, čas 
obdarovanj, čas za družino in čas zase. Čas         

prihoda treh decembrskih "dobrih mož". Čas    
mrzličnih nakupov in popustov. Za marsikoga tudi    

čas, ko se    vsaj malo zamisli nad svojim življenjem. 

Ampak, ali je res v tem veličina božiča?                          

NI, ampak v sveti družini: Jezusa ter Marije in Jožefa. 
Te tri svete osebe so svojo voljo v polnosti predale 
volji Boga Očeta. Jezus se je res rodil pred več kot 
2000 leti in ne letos 25. decembra. In praznovanje 
božiča ni v tem, da se delamo, kot da se je rodil danes. 
To je spomin na Jezusovo rojstvo in priprava na njegov 
drugi prihod.  Praznujemo sedanjo resničnost: Jezus se 
nam je daroval, da bi nas odrešil. Vse ljudi. Božič je 
zato predvsem praznik zmagoslavja božje ljubezni. 
Večni in Vsemogočni je  postal naš sopotnik v času in 
se nam približal kot Emanuel, kar pomeni Bog z nami. 
To pomeni, da krščansko življenje ni brezciljno, ampak 
polno milosti in duhovnega bogastva. 

Smisel božiča je torej sprejeti v svoje roke, v svoje 
srce in v svoje življenje Odrešenika ... Njegove 
prisotnosti se ne da kupiti niti z najlepšimi darili. Ko se 
poglobimo v čudež ljubezni, lahko spoznamo, da 
prihaja k nam, ko mu odpremo svoje srce, tudi če 
imamo prazne roke. To je čas, ko se spomnimo, kaj je 
Bog naredil za nas. Smo pripravljeni sprejeti ta največji 
dar? In prav zaradi Jezusovega rojstva pričakujemo 
upanje, ki prihaja na svet, se zavzemamo za mir, 
širimo radost in si izkazujemo ljubezen.  

Naj bo ta božič zato poln upanja, 

miru, radosti in ljubezni. 

Voščilo ob božiču 

Božič je čudež Božje ljubezni. Jezus je s            
svojim rojstvom posvetil naše rojstvo, s            
svojim otroštvom naše otroštvo; z           
odraščanjem naše odraščanje, z delom in          
lastno poklicanostjo naše poslanstvo; ko je         
trpel in umrl, je posvetil tudi    naše trpljenje in 
umiranje. Celotno naše življenje je tako    
posvečeno, saj ima svoj sij in smisel le v Njem. 

Božič je dan obdarovanja, saj nas je Bog obdaril z 
največjim darom, z darom svojega Sina. Jezus nas ni 
obdaril z materialnimi darovi, kot nas tudi noben 
otrok, ko se rodi, ne obdari z materialnimi darili, 
ampak s svojo navzočnostjo. Ob božičnem prazniku 
zato želim, da bi obdarili drug drugega s svojo 
navzočnostjo, predvsem pa z navzočnostjo                   
Novorojenega Deteta, Jezusa, ki je Bog in         
smisel našega življenja. Želim, da bi ob      
družinskem in liturgičnem praznovanju             
božiča postala tudi naša srca »jaslice«, v katerih bi 
se rodil On sam, Jezus. 

Svete maše v prazničnih dneh 

25. dec.: ob 9. uri v Spodnji Kungoti, ob 10.30 v Zgornji 
26. dec.: Štefanovo, dan samostojnosti, d.p., blagoslov 
vode; ob 9. uri v Spodnji in ob 17. uri v Zgornji Kungoti 
27. dec.: sv. Janez, apostil, evangelist, blagoslov vina,      
ob 9. uri v Spodnji in ob 17. uri v Zgornji Kungoti;           
30. dec.: nedelja Svete Družine, BLAGOSLOV OTROK;    
31. dec.: ob 16. uri zahvalna maša za preteklo leto.          
1. jan.: novo leto, praznik Marije, Božje matere, sv. maše 
ob 9. v Spodnji Kungoti in ob 10.30 v Zgornji Kungoti;      
6. jan.: Gospodovo razglašenje, sv. trije kralji; maše  ob 8. 
uri v Spodnji Kungoti, ob 9.30 V Zgornji. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Župnija Gornja sv. Kungota, župnik Ciril Kocbek,                    

041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com                                    
spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

 

 

 
 

 

Naj Vas                      

Božja nežnost 

napolni in objame 

z notranjo močjo 

in veseljem! 

 
 

Blagoslovljen 

božič in vsak dan 

v novem letu 2019! 

 
župnik Ciril 

župnijski pastoralni svet 
in ključarji 

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

