
KAJ BO V JANUARJU – MESECU VERSKEGA TISKA 
 

Katoliška svetopisemska federacija je sklenila, da je letos  LETO SVETEGA PISMA, leto 
Božje besede. Naj nas Božja beseda tudi letošnje leto, leto Svetega pisma razsvetli in 
posveti! 
5. januar: 2. nedelja po božiču, predvečer Gospodovega razglašenja, 3. sveti večer: Naj v 
naših srcih vedno sije zvezda pravičnosti. 
 
6. jan.: Gospodovo razglašenje, slovesni praznik: modri so iskali Smisel, Resnico, 
Življenje, Boga. Ko ga srečaš ti, se nikoli več ne vračaj po isti poti. Razglašaj Boga in bodi 
iskra stvarjenja danes. 
 
12. jan.: Jezusov krst v Jordanu: Ne spominjam se svojega krsta. Prvi "da" Gospodu so 
izrekli starši. Hvaležna sem jim za to. Izročili so me Njemu, ki me je ustvaril, mi podaril 
novo življenje in me poslal na pot. Z leti vedno bolj hrepenim po Božji bližini, po svobodi, 
po odrešenosti, ki je po krstu v Jezusu Kristusu. 

18. do 25. januar: TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV. Papeški svet 
predlaga premišljevanje o edinosti Tamkajšnji domačini so nas neverjetno ljubeznivo 
sprejeli (Apd 28,2).  Z neutrudnim upanjem molimo in prosimo ter zaupajmo v ljubečo 
Božjo previdnost za dar vidne edinosti. Edinost je tisto, za kar je molil Gospod, ko je mislil 
na Cerkev. Na tej poti nas vedno spremlja. Ne bomo se izgubili. 

19. januar: Nedelja verskega tiska.  
Ob vsej medijski poplavi so krščanske knjige, časopisi, revije, tisti, ki nam pomagajo 
razumeti svet okrog sebe. Naj v mesecu verskega tiska Gospod še na poseben način 
blagoslavlja delo vseh tistih, ki skrbijo zanj, da bodo znali poiskati in posredovati pravo 
Besedo, ki bo gradila trden steber v teh negotovih časih. 
Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo 
priporočam in spodbujam  branje verske literature. Celoletne naročnine za verski tisk: 
DRUŽINA: 118 €, OGNJIŠČE: 33,50 €; MISIJONSKA OBZORJA: 10 € 
PRIJATELJ: 11 €, BESEDA MED NAMI: 20.40 € 
 
26. jan.: nedelja Svetega pisma, nedelja Božje besede: Nedelja Svetega pisma naj bo 
zahvala za Gospodov dar, da nam v njem razlaga smernice za življenje. Kot prve učence  
Gospod tudi nas  kliče, naj hodimo za njim, naj ga zares sprejmemo in delimo z njim svoje 
resnično življenje, naj mu pripovedujemo in izročimo svoje skrbi, hrepenenja, svoje stiske 
in veselja. 
 
NI NAM ZNANA PRIHODNOST, ZNANO PA NAM JE VELIKO VEČ KOT 
ONA: ZNAN NAM JE CILJ. ZATO ZAČNIMO TO NOVO LETO 2020 S 
PROŠNJO, DA BI BIL BOG Z NAMI!  
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BESEDA ŽIVLJENJA:                                                                                       
MOLITEV OB NOVEM LETU: S TEBOJ JE BREME LAŽJE                                                    

Tvoja ljubezen je vedno z menoj. 
Kako čudovit dar si mi dal! 
Našel sem dom v tebi. 
Tudi če sva narazen, nosim tvojo ljubezen s seboj, 
z zavestjo, da je vedno del mene. 

O, Bog, prosim te, 
pomagaj mi, da bom vsak dan 
v stiku s tvojo ljubeznijo.                              
Naj mi daje moč in zaupanje, 
ko bom stal na razpotjih. 

Naj se nikdar ne ločim od tvoje ljubezni. 
Varno me vodi skozi vse leto 
in me pripelji v naš večni dom. Amen 

O Bog, po Marijinem deviškem materinstvi si podaril človeštvu odrešenje. 
Naj tudi v novem letu čutimo, da nas varuje ona, ki nam je rodila tvojega 
Sina, začetnika življenja, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje 
vekomaj. Amen. (Prošnja na začetku maše za novo leto) 

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

MOJA PRETEKLOST, O GOSPOD, GRE TVOJEMU USMILJENJU.                              
MOJA SEDANJOST TVOJI LJUBEZNI,                                                                             

MOJA PRIHODNOST TVOJI PREVIDNOSTI. 



NE VIDETI HUDOBIJE DRUGIH  

"Obstajajo tri vrline, ki vedno razsvetljujejo um: ne 
videti hudobije drugih, mirno prenašati, kar se zgodi, 
in delati dobro tistim, ki delajo zlo."                                    

                                                                                                                             
Naj povedano osvetlim s primerom: Oče in mati imata 
več otrok in eden izmed njih je lahko bolj težaven, 
naporen, samosvoj ... Iz šole (od učitelja ali ravnateljice) dobita sporočilo: "Vaš 
otrok je nemogoč, nič ni z njim." To ju seveda razžalosti. A sporočilo iz šole je 
lahko tudi drugačno: "Vaš otrok je nemogoč. A danes sem se pogovoril/a z njim in 
zdi se mi, da se bodo stvari izboljšale." Takšno sporočilo starše pomiri in lahko 
celo razveseli, saj vidijo, da njunega težavnega otroka ljudje sprejemajo in mu 
skušajo z ljubeznijo pomagati.  

Podobno je pri Bogu: Vsi smo njegovi otroci. Ko eden izmed nas greši, ko postane 
nemogoč, a ga bližnji kljub temu sprejemajo, ne obsojajo in so dobri do njega - 
torej na nek način ne vidijo njegove hudobije -, je Bogu to v neizmerno veselje, saj 
vidi, da so njegovi otroci dobri do tistega težavnega otroka. To pomeni ne videti 
hudobije.                                                                                                                    
Če že mi, ki smo grešniki, sprejemamo in ljubimo bližnjega, ki greši, koliko bolj ga 
bo nebeški Oče sprejemal in ljubil v svojem neizmernem usmiljenju!  

Bog, ti me vso držiš v svojih dlaneh. Vedno. (Na)uči me te drže. Roke si mi 
ustvaril, da jih lahko znova in znova sklenem v molitev ..., za sebe, za druge, za 
svet ... (Ob)drži me v svoji roki, da zmorem sprejemati druge in drugačne.                                                                                                              
 
STATISTIKA 
 

 Zgornja Kungota Spodnja Kungota 
Krsti 10 (7 d.+3 f.)                  10 (5 d. + 5 f.)                               

Poroke 2 1 
Umrli 17 (10 ž. + 7 m.)            14 (9 ž. + 5 m.)                      

Sprevideni pred smrtjo 2 3 

V poročno knjigo smo vpisali 3 poroke. Sv. zakon je zakrament služenja 
drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam 
vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega 
življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga. 

								VSAK	ČLOVEK	JE	ROJEN	NA	TA	SVET,	DA	BI	GA	IZBOLJŠAL.	

V matični mrliški knjigi župnije Gornja sv. Kungota je zapisano: 

 
SMETIŠKO Zita 
POTOČNIK Irena 
VAJDA Peter 
SUBAN Zofija 
KOVAČIČ Antun 
ŠTIGLIC Ljudmila 
BEBER Franc 
TOČAJ Rozalija 
MAJCEN Elizabeta 
OFIČ Anton 
ORAIĆ Slava 
POLENŠAK Ana 
KORADE Dragica 
AMBROŽ Konrad 
GRIL Karolina 
DUH Bojan 
BABIČ Jože 

à 09.07.1927 
à 17.09.1966 
à 24.10.1976 
à 01.11.1928 
à 02.01.1944 
à 22.08.1932 
à 17.09.1943 
à 23.08.1930 
à 31.05.1922 
à 14.05.1944 
à 12.11.1921 
à 17.07.1939 
à 31.01.1963 
à 08.05.1943 
à 24.10.1926 
à 27.07.1956 
à 08.03.1948 

V 29.12.2018 
V 14.01.2019 
V 24.01.2019 
V 28.01.2019 
V 31.01.2019 
V 22.03.2019 
V 30.04.2019 
V 06.06.2019 
V 10.06.2019 
V 02.07.2019 
V 12.07.2019 
V 26.08.2019 
V 05.09.2019 
V 10.09.2019 
V 10.10.2019 
V 30.10.2019 
V 25.11.2019 

 
V matični knjigi župnije Spodnja sv. Kungota je zapisano: 

 
ŠNUT Marija  
ŠTAMPFER Marija 
PUČKO Janez 
FERK Rajko 
RAKOVIČ Janez 
VERDINEK Ivan 
ORZINEK Slavica 
KOKOT Pavla 
KUZMIČ Daniel 
TRAMŠAK Marija 
FERK Justina 
NEKREP Marija 
PETER Ana 
RIBIČ Alojzija 

à 08.09.1934 
à 24.05.1926 
à 17.10.1932 
à 16.06.1955 
à 20.08.1951 
à 20.12.1952 
à 30.03.1942 
à 19.10.1942 
à 25.12.1937 
à 07.09.1945 
à 26.11.1923 
à 10.09.1929 
à 13.12.1986 
à 25.05.1932 
  

V 24.01.2019 
V 17.02.2019 
V 27.02.2019 
V 09.03.2019 
V 02.04.2019 
V 09.04.2019 
V 09.04.2019 
V 05.05.2019 
V 25.05.2019 
V 26.05.2019 
V 28.05.2019 
V 26.08.2019 
V 27.11.2019 
V 28.11.2019 
 

        BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN, NAJ POČIVAJO V MIRU. 
 
Ohranimo lep potek krščanskega pogreba, da darujemo pogrebno sv. mašo, potem 
pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji 
del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi 
molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše 
drage pokojne. Hvala vsem, ki darujete za svete maše. 


