V MARCU SKOZI POSTNI ČAS
2. mar.: PEPELNICA. STROGI POST. Vrnite se h
Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv in poln
usmiljenja je, počasen za jezo in bogat v milosti. Kaj
bomo storili z lastnim srcem, z lastno vestjo in
nameni? Bomo dopustili Gospodu, da ga spremeni,
prenovi in spreobrne? Postni čas je dovolj dolg, da bi
nam uspelo. Samo z Božjo pomočjo lahko živim.
3. mar.: god sv. Kunigunde, naše farne zavetnice. Na smrt bolna je prosila:

»Pokopljite me v redovni, ne v cesarski obleki, zakaj v obleki, ki jo nosim,
sem zvezana z nebeškim ženinom.« Izrazila je še željo, naj jo pokopljejo v
Bambergu »zraven ljubega brata in gospoda«, kakor je imenovala svojega
pokojnega moža, cesarja Henrika. Ta dan bosta MAŠI v Spodnji (ob 9.
molitvena ura, ob 10. maša) in Zgornji Kungoti (ob 18. uri).
4. marec: prvi petek, postni. Ob 9. uri molitev in KRIŽEV POT za nove
duhovniške in redovniške poklice. Ob 10. uri sv. maša.
6. marec: 1. postna nedelja. "Gospod, ti imaš besede večnega življenja." Naše
bivanje na zemlji je kratko. 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.
19. mar.: sv. Jožef, mož Device Marije, zgled in navdih vseh krščanskih očetov.
slovesni praznik. ZAČETEK TEDNA DRUŽINE.
25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik. Materinski dan."O
Marija, mati našega Boga! Zemlja in nebo sta se povezala skozi tvoj da." Ta
praznik označuje začetek našega odrešenja, ko se je po Marijinem ZGODI SE
uresničila napoved rojstva našega Odrešenika. Vsakokrat, ko molimo zdravamarijo,
ponavljamo angelove besede in Božja beseda klije v naši duši.

V BOŽJEM NAČRTU JE VSAK ČLOVEK POKLICAN K RAZVOJU,
ZAKAJ VSAKO ŽIVLJENJE JE POKLIC. (sv. Pavel VI.)
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BODI OB VZGLAVJU TRPEČIH
Marija, Jezusova mati, dobro pozna trpljenje človeka. Tudi sama ga je
izkusila, še najgloblje takrat, ko je pod križem nemočno gledala trpečega in
umirajočega sina.
Marija ve, kaj pomeni bolečina, zato je lahko tolažnica vseh, ki trpijo, so
nemočni, odvisni od drugih, bolni …
Skupaj se obrnimo nanjo:
Mati žalostna, bodi ob vzglavju vseh bolnikov
sveta!
Teh, ki so v tej uri izgubili zavest in umirajo,
teh, ki so izgubili vsako upanje na ozdravljenje,
teh, ki vpijejo in jočejo od bolečin,
teh, ki se ne morejo zdraviti, ker nimajo denarja,
teh, ki bi tako silno radi hodili,
pa morajo negibno ležati,
teh, ki cele noči ne morejo zatisniti očesa,
teh, ki se morajo odreči
najlepšim načrtom za prihodnost,
teh, ki se upirajo Bogu in ga preklinjajo
in teh, ki ne vedo, da je Kristus trpel, kot trpijo sami. (Fernand Lelotte)
ČLOVEK NAJDE SVOJ MIR IN SREČO, KO STOJI Z NOGAMI TRDNO
NA ZEMLJI, Z LJUBEZNIJO V SRCU IN MODROSTJO V GLAVI.

SKUPAJ NA POTI – SINODA V NAŠI ŽUPNIJI
Spoštovani/e župljani/ke!
Papež Frančišek nas spodbuja, da bi se
sinoda odvijala v našem vsakdanjem
življenju, kar pomeni, da bi hodili skupaj.
Če želimo hoditi skupaj, potem se
moramo slišati in se pogovarjati.
Z raznimi skupinami, ki delujejo v župniji,
smo se že in se še bomo srečali in se pogovarjali o različnih vidikih:
Tovariši na poti, Poslušati, Jasno spregovoriti, Soodgovorni v poslanstvu,
Praznovati, …
TUDI VAS ŽELIMO AKTIVNO VKLJUČITI V TO DOGAJANJE,
zato je v našem župnijskem glasilu že od januarja posebna rubrika o sinodi,
v kapeli pa lističi s tremi vprašanji. Prosimo vas, da si doma vzamete
malo časa in prispevate svoj delež pri tem sinodalnem dogajanju.
Pogovorite se in napišite kratke odgovore. Listič oddajte v škatlo ali v
nabiralnik.
Hvaležni smo vam za vaše sodelovanje in prispevek.
HODIMO SKUPAJ. Poslušajmo drug drugega in se pogovarjajmo o tem,
kaj me povezuje s Cerkvijo in domačo župnijo.
Svoje iskreno mnenje povejte za mizo, ne potiho na parkiriščih, hodnikih ali
na kavi. Papež Frančišek nas spodbuja, da k poslušanju spada tudi pogumno
govorjenje. Bodimo iskreni.
KAKŠNO CERKEV DANES POTREBUJEMO?
Smo živa Cerkev, kjer je vsak enakopraven član te skupnosti. Sveti Duh je
prvi akter te Cerkve, takoj za njim pa ljudstvo. Srečujemo se, pogovarjamo,
se poslušamo, da bi naredili svojo župnijo bolj simpatično. Ni potrebno
narediti druge Cerkve, potrebno je narediti Cerkev, ki bo drugačna, naša.
In kako si sam predstavljam Cerkev, ki bo drugačna? Tako, da bo vsak,
ko bo slišal besedo Cerkev, pomislil nase in ne na nekaj zunaj sebe.

Sprememba se bo zgodila, ko bomo mi vsi postali Cerkev. Ko bo vsak
samega sebe doživljal kot živega in dejavnega, kot nenadomestljivega člana
skrivnostnega Kristusovega telesa, ki živi v naših družinah, župnijah,
škofijah in v vesoljni Cerkvi. Ko bo vsak začutil, da je tudi od njega
odvisno, kakšna bo župnija. Ko bo pripravljen tudi sam narediti to, kar je
sposoben.
KAKO LAHKO PRISPEVAM K USPEHU SINODE?
Po župnijah in dekanijah bodo dogodki, kjer se bodo ta sinodalna
vprašanja odpirala. Tam bodi in povej, poslušaj, malo se informiraj in se
vključi. Potem pa delaj na tej trajni drži pripadnosti in soodgovornosti za
Cerkev. To ne pomeni samo poslušanja, ampak tudi odločanja in
sodelovanja pri nekaterih odločitvah.
Naša vera ni religija, je življenje. Bog mi pomaga živeti!
BOG NAS JE POSTAVIL TJA, KJER NAS NAJBOLJ POTREBUJE
Neka deklica se je sprehajala po vrtu in opazila
neverjetno lepo cvetlico. »Kako čudovita
roža!« je vzkliknila. Ko jo je pozorno
pogledala, je opazila, v kako umazani zemlji
raste. »Preveč lepa je, da bi rastla v tako grdi
zemlji!« je dejala. Izruvala jo je in šla k vodi,
da je njene korenine očistila umazane zemlje.
Kmalu je roža usahnila. Ko je vrtnar videl, kaj
je deklica storila, je vzkliknil: »Uničila si mi
najlepšo rožo.« »Žal mi je, toda nisem mogla
prenesti, da raste v tako umazani zemlji,« je priznala deklica. Vrtnar ji je
odgovoril: »Skrbno sem izbral najboljšo zemljo, kajti vedel sem, da se samo
v njej lahko čudovito razcveti.«
Bog skrbi za nas tam, kamor nas je postavil, da bi v zaupanju in veri
živeli v polnosti. Za nas ima drugačne, boljše načrte, kot jih imamo mi
zase.
ŽIVLJENJE NAS Z BOLEČINO BRUSI V DRAGOCENE KAMNE.

