
 
 

2. avg.: Ob prazniku Device Marije angelske v porcijunkuli (2. avgusta) 
lahko v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje (frančiškani, minoriti in 
kapucini), prejmete t.i. porcijunkulski odpustek, če se srečate z Bogom v 
zakramentu sprave, se udeležite sv. maše in prejmete obhajilo ter molite 
Vero, Očenaš, Zdravo Marijo in Slava Očetu po namenu svetega očeta. 
Stopite torej v najbližjo - frančiškansko cerkev v Mariboru, ki jo upravljamo 
manjši bratje, in bodite deležni božjih milosti. 
6. avg.: Četrtek pred prvim petkom, Jezusova spremenitev na gori Tabor 
(glej vitraž v cerkvi). Spremenjenje tudi nas vabi k preoblikovanju, da si 
bomo pridobili sij Božjega Sina. Jezus zre v nas s pogledom ljubezni in nas 
vabi, da smo z njim. 
7. avg.: Prvi petek: "Kaj človeku pomaga, če si pridobi ves svet, svojo dušo 
pa pogubi. Če kdo hoče priti za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi 
za menoj," nas nagovarja  ta dan Jezus v Matejevem evangeliju. 
10. avg.: sv. Lovrenc, 75. obletnica rojstva našega g. župnika Cirila. 
Prosimo Božjega blagoslova zanj. 

Četrtek, 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, največji cerkveni Marijin praznik, 
zapovedan. Od leta 1992 je dela prost dan. Obhajamo ga  katoliški in pravoslavni 
kristjani. Marija, žena, ki jo je Bog izbral za mamo svojega Sina. Ta dan bo                  
OBNOVITEV POSVETITVE SLOVENSKEGA NARODA 
MARIJI. 

Marija Vnebovzeta, ko te prosim, usliši mojo prošnjo!                                         
Ko te molim, poslušaj mojo molitev!                                                                       
Ko te ljubim, mi vračaj svojo ljubezen!                                                                       
Prosi za vse, ki se zatekamo v tvoje srce. 

NAJDI NEKAJ POZITIVNEGA V VSAKEM DNEVU,                                                          
PA ČEPRAV MORAŠ VČASIH KOPATI DLJE IN GLOBLJE. 

Vsem želim še vesele počitniške in dopustniške dni  in naberite si novih 
moči. Pa na Boga ne pozabite! Tudi med počitnicami so redne svete 
maše. On je vedno tukaj in nas vabi. Smo tudi mi z njim?  
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MOLITEV:  PROŠNJA V UTRUJENOSTI K MARIJI 

Mati, prihajam iz hrupa življenja.                                                                        
Utrujenost prevzema moje telo, še posebej pa 
dušo ob vseh teh strahovih zoper korono virusa.                                                                
Zelo težko je mirno sprejeti vse,                                                                                          
kar se nam zgodi ves dan dela in boja.                                                                         
Zato prihajam k tebi, Mati, kajti moj korak je 
negotov. Ob tebi pa sem močan in poln zaupanja.                                                                  
Samo ob misli, da imam tako Mater, se mi vrne 
pogum. Čutim, da se opiram na tvoj laket in          
da me tvoja roka vodi.                                                    
Tako morem mirno nadaljevati pot. 

Popolnoma me prenovi, da bom lahko videl                                                             
lepo stran življenja.                                                                                                        
Podpri me, da bom mogel hoditi brez strahu.                                                         
Daj mi roko, da bom vedno našel pravo pot.                                                       
Blagoslovi me, da bo moja navzočnost v svetu                                                     
znamenje tvojega blagoslova.                                                                                   
Zavij me v plašč svojega molka, daj mi trdnost svoje vere,                                   
vztrajnost svojega upanja in globino svoje ljubezni.                                            
Amen. 

"GOSPOD, TI SI MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.                                                              
MOJO DUŠO POŽIVLJAŠ, VODIŠ ME PO PRAVI POTI.                                                     

TUDI ČE BI HODIL PO GLOBELI SMRTNE SENCE,                                                                        
SE NE BOJIM HUDEGA, KER SI TI Z MENOJ! Ps 23 



ZLATA MAŠA  

V nedeljo, 5. 7. 2020, ob 14.00 smo v naši župniji 
obhajali slovesnost zlate maše  župnika Cirila, ki 
je med nami že 44 let.  Nanjo smo se pripravljali 
z devetdnevnico. Farani smo mu želeli pripraviti 
res lepo slavje, kolikor je dopuščala korona. S 
transparentom, z venci okrašena cerkev, s 
cvetličnimi aranžmaji, župnijskim listom, 
praznično omarico  in duhovnim šopkom 
molitev zanj smo pričakali ta veliki dan. 
Slovesnost je naznanilo pritrkavanje in  
Kungoška pleh muzika, pevci so z mogočno 
pesmijo Zlatomašnik bod pozdravljen pospremili 
slavljenca in duhovnike v cerkev. V nagovoru pri 
tej zahvalni maši za 50 let v duhovniški službi je 
škofijski kancler Janez Lesnika podal na kratko 
slavljenčevo življenjsko pot, se spominjal sv. bratov Cirila in Metoda (ta dan je 
župnik imel tudi god) in izrazil hvaležnost za njegov  "Tukaj sem", za prijaznost in 
človeško  toplino, ki odseva v vseh njegovih odnosih. Ob koncu so se gospodu Cirilu 
zahvalili župljani obeh kungoških  župnij, ministrantje in mladi, ŽPS, ključarji in pevci 
s pesmijo, napisano prav zanj za ta dan. Piko na i je dodal še dekan Igor Novak. Na 
spominski podobici, ki smo jo dobili pri darovanju, je njegovo novomašno geslo Križ, 
naše edino upanje (vitraž v cerkvi!). V zahvali je slavljenec  spomnil, kako je le z 
Božjo pomočjo zmogel skozi vse križe svojega življenja, in povabil mlade, naj se 
odločajo za dobro v korist ljudem. Slovesnost so spremljali pevci iz Zg. in Sp. 
Kungote z organistko Andrejo Bračko, Ave Marijo sta zaigrali Karina in Hermina 
Matjašič, začetek in konec slovesnosti je pospremila Kungoška pleh muzika. Na 
družabno srečanje smo bili povabljeni vsi, a smo se vseeno držali omejitev, ki jih je 
povzročila korona. Zahvala vsem, ki ste kakor koli prispevali, da je bila slovesnost 
lepa.  

 
Za Vaših 75 let, gospod župnik, ki jih boste dopolnili 10. avgusta, 
prosimo dobrega Pastirja, naj Vas osrečuje v Vašem razdajanju, naj Vas 
razsvetljuje v odločitvah in Vam pomaga v težavah in naj Vas poživlja 
obilen Božji blagoslov.  
 
SKLENJENE DLANI NAJ MOLIJO ZA CIRILA MAŠNIKA,                    
ZA MODROST, LJUBEZEN ZVESTO PROSIJO STVARNIKA. 

LEKCIJA ZA VSE 
 
Na družbenih omrežjih se je pojavil zapis, ki na najbolj učinkovit način 
razlaga, kako biti srečen. Gre za kratko lekcijo z dolgotrajnim učinkom, ki jo 
je neka učiteljica namenila svojim učencem.                                                   
Učiteljica je v šolo prinesla balone. Otroke je prosila, naj jih napihnejo in 
nanje napišejo svoja imena. Z baloni so nato napolnili hodnik, učiteljica pa 
jih je pomešala z enega konca na drugega. Na voljo jim je dala pet minut, da 
poiščejo balon s svojim imenom. Otroci so tekali naokoli in z velikim žarom 
iskali balon s svojim imenom. Ko je čas potekel, ga nihče ni našel.                     
Nato jim je učiteljica predlagala, da vsak pobere najbližji balon in ga poda 
osebi, katere ime je na njem. V manj kot dveh minutah so vsi otroci v rokah 
spet držali svoj balon. 

Ob tem so dobili naslednji nauk: “Baloni so kot sreča. NIHČE JE NE BO 
NAŠEL, ČE JO IŠČE SAMO ZASE. TO BOMO DOSEGLI SAMO TAKRAT, 
KO BOMO SKRBELI DRUG ZA DRUGEGA.” 

A VEŠ, H KOMU PRIHAJAŠ, KO VSTOPAŠ V CERKEV? 

»Cerkev je božja hiša, hiša božjih otrok.                                                         
Preden vstopiš v cerkev,  izključi mobilni telefon in odstrani                   
žvečilni gumi.                                                                                                         
V cerkev vstopaj dostojno oblečen kot na slovesnost!                                                                         
Ob vstopu v cerkev je primerno, da se pokrižaš in spoštljivo prikloniš.                                               
V cerkvi  pozdravi gostitelja Jezusa in nato tudi Marijo in svetnike, 
potem šele soseda v klopi.                                                                                  
Pred tabernakljem, kjer se hrani Najsvetejše, 
poklekni, da počastiš Jezusa v podobi kruha 
med nami.                                                                        
V cerkev k božji službi prihajaj pravočasno                                                     
in ne odhajaj pred zaključkom.                                                                                 
K Jezusu si prišel, zato ni vljudno, da ne misliš 
nanj ali se z njim ne pogovarjaš.                                                                                                       
V cerkvi se obnašaj spoštljivo in dostojno.                                                                                                                                                               
Cerkev je kraj tišine in molitve, ne pa 
govorilnica.« 

"VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ." (Flp 4, 13 


