
 
 

3. mar.: god sv. Kunigunde, naše farne zavetnice, župnijsko praznovanje. Sv. mašo v 
Spodnji (ob 8. uri) in v Zgornji Kungoti (ob 9.30. uri)  bo daroval gospod Danijel 
Lasbaher iz župnije Tezno. Sv. Kunigunda se je rodila 980. leta v Luksenburgi, umrla 
1033 v Nemčiji. Upodabljajo jo v cesarskih oblačilih, prek njih pa nosi vdovsko 
ogrinjalo. Častijo jo zlasti nosečnice. Pri nas se po njej imenujejo tri župnije, poleg teh 
pa je njej posvečenih še devet cerkva na našem ozemlju. V cerkvi na Blejskem otoku 
sta ob Marijinem kipu v glavnem oltarju še kipa sv. Henrika in sv. Kunigunde. 
 

5. mar.: pepelnica, začetek postnega časa. Pepeljenje nam pomaga razmišljati: 
spominja nas, da smo prah in da se v prah povrnemo.  Strogi post. Čeprav se letos 
post začne šele marca, ni zato nič krajši. In prav je, da ga resno vzamemo že od 
samega začetka. Ta čas spokornosti naj poleg odpovedi hrani in pijači in še čemu 
zaznamuje tudi naša poglobljena molitev. Vsak postni čas začenjamo s prošnjo, da bi 
prejeli milost odpuščanja grehov. Bog si močno želi, da se z vsem srcem obrnemo k 
Njemu. Veselje nad odrešenjem se pričenja danes. Iz ljubezni do nas je Gospod šel v 
trpljenje in na križ.  
 

8.-10. mar.: Duhovne vaje za molivce in župnijske animatorje za duhovne poklice v Domu 

duhovnih vaj v Olimju. Vodi s. Štefka Klemen. 

8.-10. mar.: Duhovne vaje za ministrante v Domu duhovnih vaj na Gorci, Podlehnik 

10. mar.: 1. postna nedelja. (40 mučencev) Stopimo v Očetovski objem, ki je poln upanja, 

vstajenja in življenja. 

16. mar.: postno molitveno srečanje mladih v Jakobu. Pripravljajo mladi po svojem okusu, 

zato vabljeni mladi, da skupaj molite, pojete, se družite. 

17. mar.: 2. postna nedelja, papeška nedelja. Spremenitev na gori Tabor je izkušnja vere, da 

bo tudi naše bedno telo podobno telesu Jezusovega veličastva. 

 

19. mar.: sv. Jožef, dan očetov. Priprošnjik za srečno smrt. Začetek tedna družine. 

24. mar.: 3. postna nedelja. Gospodar ne poseka nerodovitne smokve in čaka na njen sad. 

Tako nas čaka Oče, da se spreobrnemo in postanemo rodovitni za nebesa. 

25. mar.: Gospodovo oznanjenje Mariji. Materinski dan. Zaključek tedna družine. Marija je 

sprejela Božji načrt. Naj se zgodi. Prosimo, da bi bili pripravljeni sprejeti to, kar ima Bog 

pripravljenega za nas. 

31. mar.: 4. postna nedelja. Kakor je ravnal oče ob izgubljenem sinu, ravna tudi nebeški Oče. 

Z ljubeznijo in veseljem sprejema grešnika, mu odpušča in ga ljubi. 

 

JEZUS RAZŠIRJA ROKE, DA BI SI V NJEGOVEM OBJEMU 

ODPOČILI VSI, KI SMO UTRUJENI IN OBTEŽENI. 
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Župnijski urad Gor. sv. Kungota, odgovarja župnik Ciril Kocbek mobi 041 391 955, 

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

 

ŽUPNIJSKI LIST 

GORNJA  SV.  KUNGOTA 

MAREC    2019                                      
______________________________________________________ 

BESEDA ŽIVLJENJA: VELJA VEDNO IN TUDI ZA POSTNI ČAS 

Ne tratite moči za stvari, ki niso v moji, tvoji in naši moči.  
 
1. Ne jezite se na vodstvo države, ker 
ni v vaši moči, da spreminjate njihovo 
miselnost. 
2. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki 
vam niso všeč in jih ne morete 
spremeniti.  
3. Ne prepustite se toku sveta, ki vas 
vznemirja. Ni v vaši moči, da rešujete 
svet. Prosite Boga, da pomaga. Vaš 
prispevek je le v tem, da pozitivno misel dajete in delite s svetom. 
4. Ne vračajte se v lastno preteklost in ne obtožujte sami sebe. Danes delajte 
dobro in bodite dobri. To rešuje svet. 
5. Bodite hvaležni za dar življenja. Veselite se danosti. To je dar in samo tako je 
vaše življenje usmerjeno v dobro.  
6. Slabo vreme in napoved vremena ni v vaši moči. Megla, dež in sneg so 
darovi narave. Ta ima svojo pot. Ne morete se ji upirati.  
7. Največ, kar lahko vsako jutro storimo, je, da smo dobri in plemeniti. Nasmeh 
naj bo naša beseda in celodnevno bivanje. 
8. Vsak trenutek dneva sprejemajte in se zavedajte, da je vse, kar nam je dano, 
božji dar.  
9. Razveselite nekoga! V vsakem dnevu nam Bog pripravlja samo tisto, kar 
nam On daje.  
10. Dano nam je samo toliko, kolikor zmoremo. Ne omagujmo in vedimo, da je 
vsak trenutek našega življenja takšen, kot mora biti. Pogumno v vsak dan! 
Podpirajmo se z dobro voljo in duhom ljubezni.  
(Benedikt Lavrih, sneto s fb) 
 

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


Kaj je bistvo postnega časa? 
 

Post je čas pred veliko nočjo, ki ga zaznamujeta odpoved in darovanje. Toda 
kako nam lahko odpoved mesu in drugim dobrinam pomaga postati boljši? 
 

Postni čas                                                                                                                                    

Postni čas je namenjen duhovni pripravi na veliko noč podobno kot advent 
pred božičem. Traja 40 dni. Začne se na pepelnično sredo, dan, ko nam 
duhovnik pri sveti maši s pepelom na čelo naredi znamenje križa in ko slišimo 
besede “v prah si in v prah se povrneš”.                                                                                                   
Postni čas traja do velikega četrtka, nedelj med pepelnično sredo in veliko 
nočjo pa se ne šteje v postni čas, saj je vsaka nedelja praznik Kristusovega 
vstajenja. 
 
Za pepelnično sredo in veliki petek velja strogi post, kar pomeni, da se 
odpovemo mesu in se le enkrat v dnevu do sitega najemo. Namen posta je v 
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v 
večji povezanosti z Bogom prek molitve. 
 
40 dni postnega časa predstavlja 40 dni, ki jih je Jezus preživljal ob postu in 
molitvi, hudič pa mu je pripravljal skušnjave. 
 

Ne smemo jesti mesa?                                                                                                          

 

Res je, da Cerkev priporoča, da se odpovemo mesu na pepelnično sredo in na 
vse petke v postnem času. Odpoved mesu izhaja iz svetopisemskega temelja. 
Že v stari zavezi se je prerok Daniel odpovedal mesu in alkoholu (Dan 10, 1-
3). Toda bistvo posta ni v mesu, temveč v odpovedi nečemu, kar je v našem 
življenju pomembno. Tako je danes vse pogostejša odpoved uporabi socialnih 
omrežij, gledanju nanizank 
in podobnim stvarem, ki 
zavzemajo vedno večji 
prostor v naših življenjih.                                                                    
Še bolj odpoved nečemu 
drugemu kot mesu velja za 
tiste, ki jih ne veže post od 
mesa. Za vse, ki so mlajši 
od 18 let in starejši od 60 
let, ter nosečnice in obolele 
namreč obveza posta ne 
velja. 

Samo odpoved ni dovolj 

 

V postu nismo samo poklicani, da bi se nečemu odpovedali. Še bolj nas Cerkev 
vabi k dobrim delom. Papež Frančišek nam za post svetuje, da se ne 
ustavljamo zgolj pri odpovedi mesu ali čemu podobnemu: “Nobeno dejanje, ki 
razvija vrlino, ne more biti veliko, če ji ne sledi dobrota do drugega. Ni torej 
pomembno, kako pogosto se postiš ali spiš na trdih tleh, morda ješ pepel     če 
ne narediš ničesar dobrega za drugega, ne narediš ničesar zares velikega.” 
Zato smo povabljeni, da v tem obdobju poleg odpovedi nečemu darujemo svoj 
čas in denar tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Posebej smo v času posta 
pozvani, da si priznamo svoje pomanjkljivosti in iz svojega življenja odstranimo 
tiste ovire, ki nam onemogočajo postati boljši. 

 

Nekega dne je star kmet sedel v senci na pragu svoje siromašne hiše. Poleg hiše je bila 

pot, ki je vodila v vas. Mimo je šel nek človek, ki je videl kmeta v senci in si je mislil: 

»Poglej ga lenuha - nič ne dela. Cel dan samo sedi v senci in nič ne dela.« 

Malo kasneje je mimo šel drug človek in je pomislil: 

»Glej ga srečneža. Ta človek je Don Juan. Cel dan sedi 

pred hišo in opazuje ženske, ki hodijo mimo. Mogoče 

celo katero »obdela.«                                                     

Kmalu za tem pa je mimo šel gozdar. Cel dan je delal v 

gozdu in je pomislil: »Ta človek je garač. Cel dan je 

trdo delal, sedaj pa si je zaslužil malo počitka.«                                                                                                             

…V resnici ne moremo veliko vedeti o človeku, ki v senci sedi pred svojo hišo, lahko pa 

veliko povemo o teh treh ljudeh, ki so šli mimo hiše: Prvi je lenuh, drugi je »babjak« in 

tretji je garač.       
                                                                                

Vse, kar govoriš, govori o tebi; posebno, ko govoriš o drugih ljudeh. 

Zaupanje v Božjo voljo 

Obstaja eno samo pravilo, ki ga moramo postaviti na prvo mesto v svojem 
življenju. Preprosto rečeno: v sedanjem trenutku moramo živeti po Božji volji. 
To pravilo temelji na Jezusovih besedah svojim učencem: “Ne skrbite za jutri, 
kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegova teža.” (Mt 6,34) 


