
V MARCU SKOZI POSTNI ČAS 
 

 3. mar.: god sv. Kunigunde, naše farne zavetnice. 

Se ji priporočamo, naj nas varuje, naj varuje naš kraj, naše farno občestvo?  

 

3. marec: prvi petek, postni. Ob 9. uri molitev in KRIŽEV POT za nove 

duhovniške in redovniške poklice. Ob 10. uri sv. maša.  

 

5. marec: 2. postna nedelja. Bog Oče je rekel: "Ta je moj ljubljeni Sin, njega 

poslušajte! Kako že sedaj skrbim za svojo srečno večnost? 

Ta dan bomo obhajali tudi KUNGOŠKO NEDELJO. Maše bodo ob 8. uri v 

Spodnji Kungoti, ob 9.30 pa v Zgornji Kungoti. Pride g. Lesnika. 

 

18. mar.: sv. Jožef, mož Device Marije, zgled in navdih vseh krščanskih očetov. 

slovesni praznik. ZAČETEK TEDNA DRUŽINE.                                                        

Prednost 19. marca ima 4. postna nedelja,  imenovana sredpostna - kakor z 

vrha posta se od nje odpre pogled proti Veliki noči. Zato nedelja veselja: "Radujte 

se nad njim vsi, ki ga ljubite!" Če hočemo postati deležni te vzvišene resničnosti, 

moramo poskrbeti za pripravljeno posodo urejenega srca. Tudi papeška nedelja 

je. Molimo za papeža ob 10. obletnici njegove posvetitve. 

 

25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni 

praznik. Materinski dan."O draga nebeška Mati, hvala ti 

za tvojo bližino in zvestobo na moji materinski poti! 

Hvala ti, da si mi bila blizu tudi takrat,  ko mi je bilo  

težko v družini. Po tvoji priprošnji se vame vedno naseli 

globok mir, ki me opogumlja in vabi, naj vse izročim v 

Božje roke. Naj bo tvoje srce moje zavetje in zavetje vseh, 

ki so mi blizu. 

ROMANJA                                                                                                                       
23.-24. marec, postno romanje na Dunaj in Mariazell. Polno. Čas potekel.               

15.-17. april,   romanje v Međugorje. Prijavite se pri g. župniku.                         

19.-22. junij,    romanje v Nemčijo: Berlin, Dresden in Regensburg. Polno. 

GOSPOD, NAJ ME NE BO STRAH BITI KRISTJAN!                           

BODI Z MENOJ!                                          
___________________________________________________________                 
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MOLITEV: PROŠNJA ZA POMOČ 

Oče, ta dan sprejemam kot darilo od Tebe, polno vseh dobrih stvari, ki jih 
potrebujem, da lahko naredim korak naprej.                                                      
Ko se danes odpravljam v svet, prosim, da bi bila tvoja dobrota in 
usmiljenje moji spremljevalki. 

Premišljujem o tvoji besedi iz 1. Mojzesove knjige 39, 21:                            
Gospod pa je bil z Jožefom in mu je izkazoval dobroto. Dal mu je 
naklonjenost v očeh načelnika ječe. 

Gospod, prosim, daj mi danes videti tvojo prisotnost, kot je bila z Jožefom. 
Ne glede na to, kakšne obveznosti ali sestanka se moram udeležiti, naj bo 
tvoj Duh z mano in naj najdem naklonjenost. 

Ne glede na to, kako se bo odzivala oseba, s katero bom v interakciji, naj 
me tvoj Duh vodi v odnosu z njo.                                                                             
Ko prosim za pomoč, naj bodo tvoji angeli na pravem mestu, da me 
podprejo, če jo bom potreboval. 

Zdaj razglašam tvoje besede, zapisane v psalmu 23, 6:                                      
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival 
bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. 

To sprejemam kot milost zame in za vse moje ljubljene. Naj bo to naš delež 
danes in za vselej. 

V Jezusovem imenu. Amen. 

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


NAŠ POST 

Vsako leto nas postni čas vabi, da se poglobimo 

vase in v odnos z Bogom, saj se ob nenehnem 

delu in hitenju kar malo odtujimo sebi in Bogu. 

Kaj smo izbrali, da bi bolj jasno videli in 

doumeli, kam nas vodijo naša dejanja. Ne bi bilo 

prav, če bi kot sredstvo za svoje duhovno 

napredovanje upoštevali zgolj odpovedovanje 

(npr. čokoladi, mesu, kruhu, vinu …). Tudi 

dobra dela (vsak dan vsaj eno) in miloščina 

(denarni prispevek za misijone, bolne otroke, 

potresnike, revne …) so preverjeni načini za 

duhovno prebujenje. 

Cilj posta, ko se odtegujemo določeni hrani, 

grdim besedam, pretiranemu nakupovanju, … naj 

bo, da bi bolj jasno spoznali, ali me moje 

ravnanje usmerja k Bogu, k sočloveku, k sebi. 

Tako bomo lahko praznovali z Vstalim Jezusom. 

Naj bo to čas milosti, odpuščanja in 
spreobrnjenja. Blagoslovljen postni čas želim. 

TEDEN DRUŽINE  

Od 18. do 25. marca bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne 

v družini«. V sako leto ga obhajamo med praznikoma svetega Jožefa in 

Gospodovim oznanjenjem. Ob pogledu na Jožefa, Marijo in Jezusa želimo v 

skrivnost življenja družine povezati vse svoje družine. 

Ob tednu družine se spomnimo tudi svojih domačih družin, iz katerih 

prihajamo. Pri tem se zahvaljujmo za življenje in vero, ki smo ju prejeli v 

svojih družinah; zahvaljujmo se za prostor Božjega delovanja, kjer smo 

doživljali vzgojo staršev in doživljali prvo skupnost Cerkve. V tem tednu se 

spomnimo tudi družin svojih bratov in sester, nečakov in nečakinj – s 

hvaležnostjo in s prošnjo za blagoslov.  

Družine so male skupnosti Cerkve. V razgibanem času, ko se v družbi 

pojavlja vrsta kriz, pričakujejo te male skupnosti Cerkve potrditev in pomoč. 

V Cerkvi na to skrb lahko odgovarjamo z vrsto pobud: z molitvijo za 

družine; s poglobljeno pripravo na poroko; s skrbjo za zakonce, s tečaji za 

pripravo na zakon; z zakonskimi skupinami; in še mnogimi drugimi malimi 

občestvi v svojih župnijah. 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 

2023: Ko se temelji reda podirajo – Kaj 

more storiti pravični? (Ps 11, 3) 

Radijski misijon bo na Radiu Ognjišče od 26. 

marca do 1. aprila 2023. S svojimi razmišljanji v 

osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bo 

sodeloval nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. 

V kratkih pričevanjih, svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali tudi drugi 

duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan 

ob 11.15 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 radijskega misijona je petek, 31. marca, načrtovan kot spovedni dan. 

PRIPRAVA NA SVETO MAŠO                 

Sinodalna pot, ki smo jo do sedaj skupaj prehodili, je pokazala, da je sveta 

maša neizkoriščen duhovni potencial. Na zbranost pri maši v veliki meri 

vplivajo duhovnik in bogoslužni sodelavci. Vpliva pa tudi zbranost oz. 

raztresenost vsakega posameznika. K sveti maši je potrebno priti dovolj 

zgodaj. Tam naj bi sedeli vsaj pet minut pred začetkom. To je priložnost, 

da se umirimo, se Bogu zahvalimo ali ga prosimo za kaj določenega. 

Izkoristite ta čas, da vstopite v svojo konkretno situacijo. Vprašajte se:  

Kaj se dogaja v mojem življenju? Kaj je te dni v mojem srcu? Kaj želim 

položiti pred Boga? 

BOG, TI  SI VSEPOVSOD. JAZ SEM TU. KLEPETAJVA. 

https://radio.ognjisce.si/
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