
 

13. nedelja med letom, 1. julij, zaključek oratorija. 

Sreda, 5. julij: Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope, druga 
zavetnika poleg sv. Andreja tudi mariborske metropolije. V Katoliški cerkvi obhajamo 
njun god kot slovesni praznik.                                                                                             
God tudi našega g. župnika. Naj ga Gospod obilno blagoslavlja, vodi, krepi in 
opogumlja, da bo zmogel izpolniti poslanstvo, ki mu ga je namenil. 

Nedelja, 8. julij – popoldne ob 16. uri slovesnost srebrne maše (25 let duhovništva) 
našega rojaka Edija Vajda, župnika v Ravnah na Koroškem s soupravo župnij Kotlje in 
Strojna; prej župnik v Leskovcu pri Ptuju. Po maši agape – druženje pri Hiši vseh 
generacij. Za hrano in pijačo poskrbljeno.  

Nedelja, 15. julij – HENRIKOVA NEDELJA v Spodnji Kungoti ob 9.30. Sv. Henrik je bil 
dober, pravičen, pogumen, radodaren … nemški cesar in mož sv. Kunigunde.            

»O Henrik predragi, čuvaj naš kraj, ti prosi za nas in pripelji nas v raj.« 

                         
Nedelja, 22. julij – KRIŠTOFOVA NEDELJA (blagoslov avtomobilov). Na to nedeljo se 
bomo priporočili za varno in srečno vožnjo. Tudi letos naj bo naše srce odprto. V 
iskreni prošnji za srečno vožnjo in v zahvalo za vse srečno prevožene kilometre 
namenimo svoj dar za nakup novih vozil, ki bodo sporočala našo dobroto in reševala 
življenja. Bog naj nam na priprošnjo svetega Krištofa stoterno povrne! 

Torek, 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, največji cerkveni Marijin praznik, 
zapovedan.  

Vsem želim 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?   

 

IZROČI SVOJO POT GOSPODU. ZAUPAJ VANJ IN ON BO STORIL.                
Psalm 37,5     
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BESEDA ŽIVLJENJA:  V KATERO SMER NAJ SE OBRNEMO? 

“Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga in tudi vame 
verujte. V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Odhajam, da 
vam pripravim prostor . - In bom spet prišel in vas vzel k sebi, 
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.  - Jaz sem pot, resnica in 
življenje!” (Jn 14,1-6)  

Človekovo srce je, kakor so bila srca Jezusovih učencev, pogosto 
vznemirjeno spričo nepredvidljivih življenjskih okoliščin. Veliko ljudi, še 
posebej mladih,  se sprašuje o tem, po kateri poti naj gredo. V vrtincu 
besed, ki jih vsak dan zasipajo, se sprašujejo, kaj je resnica, katera je 
prava smer, kako z dostojnim življenjem premagati zlo.                                                                                   
To so temeljna vprašanja, ki pričujejo, kako se pri mnogih prebuja 
domotožje po duhovni razsežnosti življenja. Na to vprašanje Jezus 
odgovarja: "Jaz sem pot, resnica in življenje." 

Prvi kristjani so se imenovali ljudje na poti. Krščanstvo ni ideja, ampak 
način življenja, pot, po kateri je treba hoditi in ji slediti.                                          
Tudi mi smo na poti. Spoznavajo ljudje po načinu našega življenja, da 
smo kristjani, Kristusovi? Je za 
nas pomembna Jezusova 
resnica? 

Odšel je, da nam prostor 
pripravi. Mu sledimo? 
Vzemimo si med počitnicami in 
dopustom čas tudi za ta 
velevažen razmislek glede 
naših poti. Morda to razčistimo 
v kakšnih duhovnih vajah. 
Ponudba je zelo široka. 

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


Nedeljska sveta maša v poletnih mesecih je 

darilo in priložnost 

 

Čas počitnic in dopustov je namenjen 

radosti, veselju, sprostitvi in 

razbremenitvi. A njegov pomemben 

spremljevalec je tudi duševni mir. 

Prinašata ga vsakdanje srečanje z Bogom 

v molitvi in tudi nedeljska sveta maša. 

Teolog pater Tadej Strehovec je poudaril, 

da za kristjana nedeljska sveta maša - tudi 

v poletnih mesecih - ni le dolžnost, ampak 

darilo. 

Spomnil nas je, da nismo kristjani le takrat, ko delamo, ampak tudi takrat, ko smo na 

počitnicah in dopustu. "Poletni meseci so za nas, kristjane, priložnost, da obiščemo 

tudi krščanske kraje, da v krajih, v katere pridemo, obiščemo lokalno cerkev ter 

spoznamo tamkajšnjo zgodovino, kulturo in tamkajšnje ljudi ter ob tem izkusimo 

univerzalnost naše Cerkve." 

Vprašanje, kako naj preživimo nedeljo, ko smo na poti, pater Strehovec razume tudi v 

okviru katoliškega turizma. "Ko gre človek v tujino, se ne more načuditi, kako ljudje 

različnih kultur, različnih barv, ras v nedeljo premišljujemo o istih besedah, se pri 

svetih mašah na isti način srečujemo z Bogom." Gre za veliko bogastvo naše Cerkve. 

"Jezus pravi: Pojdite po vsem svetu, ponesite evangelij! Kje vse danes ljudje živijo 

vero! To je nekaj fascinantnega in zelo lepega." 

Pater Strehovec je spodbudil vse, naj se v poletnih mesecih obogatimo z obiskom 

svete maše. Če v nedeljo to zaradi kakršnega koli razloga res ni mogoče, naj se vsaj 

pomudimo v kakšni cerkvi in gremo k maši kakšen drug dan. 

 
Svete Višarje 

 

ZGODBA O OSLIČKU 

Nekoč je živel osliček, ki je nesrečno padel v globoko 
luknjo. Kmet je ocenil, da bo reševanje preveč zahtevno in 
da ni vredno truda, da bi oslička rešil. Odločil se je, da je 
lažje, če ga pusti v luknji oziroma ga kar pokoplje. Poklical 
je sosede in skupaj so metali zemljo v luknjo, da bi oslička pokopali. 

Osliček je bil seveda prestrašen in paničen. Nato pa je ugotovil, da lahko 
vsakič, ko nanj vržejo lopato zemlje, zemljo strese s sebe in stopi nanjo. 

Ponavljal si je: ”Otresi se in stopi gor …” Tako je obvladoval svoj strah in se 
spodbujal. Ko je tako vztrajno nadaljeval, je kmalu občutil sončni žarek in 
veter ter stopil iz luknje ter se veselo sprehodil po travniku. Čeprav utrujen, je 
zmagal. 

Kaj nas je naučil osliček? 
Kar se sprva zdi, da te bo pokopalo, te lahko v resnici reši. Naj bodo to težave 
v odnosih, z zdravjem, v službi ... Potrebno je biti pogumen in zamenjati 
perspektivo žrtve ter videti lekcije, ki nam jih življenje prinaša. Otresti se 
bremen, stresov, bolezni in težav in stopiti na njih kot osliček na zemljo, ki naj 
bi ga pokopala. Tako bomo prišli vse višje in višje in kmalu prišli na sonce in 
travnik ... In Bogu se priporočimo. »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste 
obteženi in jaz vas bom poživil.« (Mt 11, 28) 

 
 

V nedeljo, 10. junija, je bila v župniji Spodnja Kungota, v naselju Gradiška, slovesna 

otvoritev in blagoslovitev kapele sv. Antona Padovanskega. Na tem mestu je od konca 

19. stol. sicer že stala kapela, a je bila že  tako dotrajana, da so jo 2016. podrli in po 

originalnih načrtih in z njenim 

materialom naredili novo. Dela je 

izvajal režijski obrat Občine Kungota, 

veliko pa so postorili prostovoljci – 

oltar, vrata, oplesk, notranja oprema, 

poslikava. Župan Igor Stropnik se je 

zahvalil izvajalcem za 1500 delovnih 

ur, župnik Ciril Kocbek pa vsem, ki 

so kakor koli pomagali pri izpolnitvi 

tega dela. Skupaj sta prerezala vrvico. 

Slovesnost je obogatila Kungoška 

pihalna godba ter cerkveni pevski 

zbor s pesmijo in petimi litanijami 

Matere Božje. Družabno srečanje  je 

prijetno poživil novi zvon v kapelici. 

V sredo, na god sv. Antona 

Padovanskega, je bila ob njej maša za 

preminulega krajana, ki si je prvi prizadeval za njeno oživitev. Mimo nje vodi 

Jakobova pot in Pot po Svečinskih goricah.   

 

NE BOJ SE IN SE NE PLAŠI. KJER KOLI BOŠ HODIL,                                   

BO S TEBOJ GOSPOD, TVOJ BOG. (Jozue 1,9) 


