
POVABLJENI v NASLEDNJEM LETU 

31. 12. Silvester,  praznik Svete družine.  

Maša 9.30. Pridite, da se zahvalimo za vse, kar 

je Bog storil za nas v tem letu.   Še posebej 

vabljeni otroci, ker bo pri tej maši blagoslov 

otrok.                                                                

1. jan.: novo leto, dan miru, praznik Marije, 

božje Matere, maša ob 10.30. Povabljeni, da se 

na začetku novega leta izročimo v Božje 

varstvo, prosimo za blagoslov .                                                                         

8. jan.: ob 18. uri srečanje ŽPS dekanije na 

temo Krstna pastorala, v cerkvi na Pesnici. Gost 

bo p. Beno Lavrih.                                                                                

14. jan: naš CPZ gostuje z božičnim koncertom 

v Cerkvenjaku, ob 10. uri.                                                      

14. febr.: začetek postnega časa!                                                    

4. marca bo kungoška nedelja, farno žegnanje, 

duhovna priprava                                                                                 

16.-17. marec postno romanje mariborske 

metropolije v Nemčijo: Altotting 

(najpomembnejše Marijino romarsko središče 

Bavarske) in v Munchen.                                                            

24. marca oratorijski dan pred cvetno nedeljo                                                         

1. aprila: Velika noč!                

11. aprila župnijsko romanje v Assisi in Rim,   

5 dni. Prijavite se pri g. župniku Cirilu. 

 

 

"Molitev ni samo to, da sklenemo roke, se 

pokrižamo. Je radost nad lepim svetom, radost 

ob dobrem človeku, občutenje, da mi je Bog 

blizu, da sem ob njem, navzoč!" 

B. sl. Alojzij Kozar 
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Božič je praznik Jezusovega rojstva 

Pomen božiča ni v trajanju, 

ampak v tem, da nam lahko 

spremeni življenje. Tako 

kot rojstvo katerega koli 

otroka spremeni življenje 

družine, spremeni 

navade staršev, celo 

nočne ure spanja, tako 

tudi Jezusovo rojstvo 

lahko spremeni naše navade, naše 

vrednote, naše upanje. Predvsem pa nam 

spremeni sovraštvo in brezbrižnost v ljubezen.                                            

Bog daj, da je tako!  

Nekje sem našel poslanico, ki jo Jezus pošilja 

vsemu človeštvu, torej tudi meni: 

 

 
Iz srca se vam zahvaljujem, dragi ljudje, 

da ste mi pripravili jaslice. 

Toda kaj mi to pomaga, 

 če se med seboj sovražite in 

nočete razumeti moje ljubezni? 

Zaradi ljubezni sem se rodil in umrl. 

Stoletja vam to že zagotavljam. 

Toda moja beseda je samo glas,  

zgubljen v puščavi, 

ne da bi kdo poslušal. 

Ljudje postavljajo jaslice,  

toda nihče me ne sliši, 

mislijo samo, kako bi razkošno zapravljali, 

srce pa ostaja hladno in brezbrižno, 

in nihče ne razume, da brez ljubezni 

so jaslice, še tako lepe in bogate, 

samo kič brez vrednosti. 

 
 

 

Srčno želim, da bi vas jaslice po vaših domovih 

nagovarjale za dobroto, odpuščanje, 

medsebojno razumevanje in solidarnost!  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Že v prvem božiču  

nam je Novorojeni dal priložnost,  

da ga imamo vedno med seboj,  

prinesel nam je toplino,  

upanje, luč,  

medsebojno razumevanje … 

 

 
 
 

Naj se v vsako našo misel,   

v dejanja in odnose  

vrača božič. 

 

Naj bo blagoslovljeno leto 2018 

 
župnik Ciril 

župnijski pastoralni svet 

in ključarji 

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


S KRSTOM SE ZAČENJA NOVO ŽIVLJENJE 
 
V letošnjem 
pastoralnem letu 
govorimo o 
krstu.  Osvežimo 
krščanski 
spomin, zakaj je 
pomemben.            
Krst je prvi in 
najpomembnejši 
zakrament.          

Z njim se za otroka začenja novo življenje.  
Ime:  Že ob rojstvu otroku izberite ime po svetniku ali 
svetnici, ki se bo  pred Bogom zavzemal za vašega 
otroka. To je otrokov krstni zavetnik. In ob vsakem 
praznovanju godu se mu še posebej priporočite, pa ne 
samo takrat, vsak dan lahko rečete: Sv. ___________ 
prosi za nas. 
 

NOVO ROJSTVO, NOV ZAČETEK 
 
Življenje se začne z rojstvom in to je za vsakega starša 
svet trenutek. Ko se človek rodi, se ga Jezus želi 
dotakniti, se mu približati  in to naredi s svetim krstom. 
Sveti krst je torej prvi Jezusov dotik, je prvi zemeljski 
dotik Boga. 
Odločitev staršev za krst otroka je veliko dejanje 
ljubezni. Oče in mati namreč priznata, da otrok ni samo 
njun, ampak ima večjega Očeta. Obenem pa svojega 
otroka Bogu zaupata. Kristjani smo po svetem krstu 
čudovito obdarovani. V nas je po njem namreč navzoč 
sam Jezus Kristus. On deluje v duši krščenca. Ljudje 
samo omogočimo prejemanje zakramenta. Tako 
zunanje dejanje krsta opravimo ljudje, Bog pa daje 
notranje prerojenje. Tako bo živel v prijateljskem 
razmerju z Bogom in bo član Cerkve.  
Krst je tako vir in začetek vseh milosti, brez krsta ne 
moremo prejeti drugih zakramentov, drugih milosti in 
blagoslovov. Zato je za človeka prejem tega zakramenta 
tako bistven. To je praznik za družino in za Cerkev. 

KAJ SE ZGODI PRI SVETEM KRSTU? 
 
Starši so odločijo, da bodo v življenje svojega otroka 
povabili Boga. Bog, ki ljubi vsakega otroka, ga s 
krstom sprejme v svoj objem. - Človeku izbriše 
izvirni greh. 
 Odraslemu človeku pri krstu odpusti tudi vse druge 
grehe, storjene do trenutka krsta.                                                           
- Človek prejme posvečujočo milost, stanje svetosti.  
Ob krstu v duši ni več sledi greha.                                                         
-  Med Bogom in človekom nastane najtesnejša 
sorodstvena vez – Božja »posvojitev«.                                                                              
- Stopi na pot krščanstva, ki najbolj varno in 
zanesljivo vodi v večno življenje v nebesih. 
 

KRŠČANSTVO JE POKLIC 
 
Biti krščen, biti kristjan je poklic. Na vsak poklic se je 
treba pripraviti. Bi bil lahko kdo dober inženir, 
zdravnik, profesor ali ekonomski tehnik, če bi hodil 
samo v prvi in drugi razred osnovne šole? 
Na krščanski poklic, ki naj bi ga človek izkazoval 24 
ur na dan, pa se mnogi pripravijo samo z 
nekajletnim veroukom; uro na teden. Ker to ne 
zadostuje, mnogi ne živijo kot kristjani. Božje 
življenje v njih zamre, opustijo versko prakso, kot da 
ne bi bili krščeni. 
Živeti krščanski poklic pomeni: verovati v Boga.          
Poglabljati vero z molitvijo, spovedjo, zakramenti, 
prisotnostjo pri sv. maši, ki je pravica kristjanov in 
ne dajmo si je vzeti. Kristjan črpa svojo moč za 
življenje iz molitve, maše in  zakramentov.  
Vera staršev je pomembna, čeprav ni pogoj za 
otrokov krst, kajti brez vere v Jezusa Kristusa lahko 
otroka celega okopamo v krstni vodi, pa ne bo nič 
pomagalo, če ga starši v njej ne bodo vzgajali.  
Družina je prvo svetišče, kjer se otrok preko ljubezni 
svojih staršev odpre Bogu. Ko otroke vodijo v veri, 
uresničujejo nalogo, ki so jo dobili in so jo potrdili 
pri krstu svojih otrok. Če pa je že vera staršev šibka 
ali samo simbolična, bo tudi vera otroka verjetno 

šibka in mu bo lahko kasneje bolj v breme kakor pa v 
resnično korist. Če starši ne dojemajo vere kot svojo 
življenjsko izpolnitev, prestavijo  versko vzgojo otrok 
na poznejši čas ali zgolj na župnijo. 
Celostna ljubezen staršev do otroka zato nujno 
vključuje tudi dobro versko vzgojo. S tem posredujejo 
otrokom največje možne darove. Ne materialnega 
bogastva, v trenutku smrti bo to za človeka brez 
vrednosti. Darovi svetega krsta in življenje iz njih pa 
mu omogočijo večno sobivanje z Bogom, ki ga je izbral 
in ga ljubi.  
 

BOTRI, OPORA KRŠČENEMU 
 
Vloga botra ni vloga statista pri krstu ali velikodušnega 
gmotnega dobrotnika. Njegovo poslanstvo je duhovne 
narave. Boter vse življenje vsak dan vključuje krščenca 
v svoje molitve. S svojim življenjem si prizadeva, da 
daje novemu kristjanu zgled lepega, praktičnega, 
zavzetega krščanskega življenja. Boter in krščenec 
postaneta duhovna sorodnika, zato sta redno v 
prijateljskem odnosu. Največje darilo, ki ga lahko 
podari krščencu, je to, da si vzame čas zanj, se zanima 
zanj, mu stoji ob strani in mu s svojim zgledom kaže, 
kaj pomeni biti dober in srečen človek. 
 

PRIPRAVA NA KRST 
 
Otrok, ki se še ne zaveda in se ne more 
odločati, je krščen v veri staršev, zato je 
potrebna priprava staršev na njegov krst.                                                                            
Priprava obsega tri srečanja. Skupne 
priprave naj bi se po možnosti udeležila oba starša. Če 
je le mogoče brez otroka, da res slišita, kaj je zanju 
pomembno. Starša priprava spodbudi tudi k pogovoru 
na to temo. Na srečanja so povabljeni tudi otrokovi 
botri. Privoščimo si duhovno poglobitev ob vsakem 
otroku, ki se rodi v družini. 
 
Če imate katero koli vprašanje, ga naslovite  na 
župnikov meil.  


