VELIKO SE BO DOGAJALO V MESECU APRILU
Vse je v njem: post, prizadevanje za prenovo srca, radijski misijon, spovedni dan,
oratorij, veliki teden našega odrešenja, vstajenjsko jutro, romanje, birma.
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2. april: ob 15. uri križev pot pri Sveti Trojici za družine Slovenjegoriškega
naddekanata (Jarenina, Lenart). Lepo vabljeni na to pobožnost v postnem času.

________________________________________

2. do 8. april: RADIJSKI MISIJON na radiu Ognjišče. Vsak dan misijonski
govori, sveta maša. Prisluhnite, razmislite, molite, posredujte.

BESEDA ŽIVLJENJA: POZIV K SPREOBNJENJU (Joel 2,12-13)

7. april: spovedni dan v Pesnici za dekanijo Jarenina od 9. do 18. ure. Ves dan
češčenje Najsvetejšega. Zg. Kungota od 15.-16. ure, Spodnja od 16.-17. ure.
8. april: oratorijski dan od 9. do 14. ure.
8. april: spokorno bogoslužje v župnijski cerkvi ob 18. uri. Lepo vabljeni.
9. april: CVETNA NEDELJA Gospodovega trpljenja. Na tem je poudarek.
OBREDI v
CVETNA nedelja
veliki ČETRTEK
veliki PETEK
velika SOBOTA
VELIKA NOČ
velikonočni PONED.

ZG. KUNGOTI
7.00 in 10.30
19.00
19.00
20.00
7.00 in 10.30
8.00

SP. KUNGOTI
9.00
17.30
17.30
18.00
9.00
9.30

BLAGOSLOV JEDIL IN MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU. Sin človekov je
dal svoje življenje v odkupnino za nas. Pridite in ga počastimo!
Zg. Kungota: 10.00, 12.00, 14.00 in 16.00 uri.
Spodnja Kungota: 11.00, 13.00 (Ribičev križ), 15.00 in 18.00 uri.
19. april DEKANIJSKO romanje vdov in vdovcev v NAZARJE.
20. april – začetek devetdnevnice za birmance v čast Svetemu Duhu.
Molimo z njimi in zanje, da bi jih ta zakrament utrdil v veri.
23. april: nedelja Božjega usmiljenja, bela nedelja, Jurjevska nedelja
30. april: sveta birma v Zg. Kungoti, ob 9.30 uri, birmovalec bo upokojeni
nadškof dr. Franc Kramberger.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si
odgovarja župnik Ciril Kocbek, mobi 041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com

Gospod govori: Obrnite se k meni z vsem srcem; s postom in jokom in z
žalovanjem, pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil. Vrnite se h Gospodu,
svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in
bogat v dobroti, pripravljen preklicati kazen.
Kako me Gospod nagovarja v tej svoji besedi?
Še teh 14 dni posta vzemimo resno. Za nas gre. Za našo življenjsko pot.
Oče nas vabi, da se obrnemo k njemu, mu prisluhnemo, pogledamo v svoje
srce, kaj smo delali ali govorili narobe, s čim smo izdali njegovo ljubezen.
Obžalujmo in se pokesajmo, očistimo svoje srce v iskreni spovedi
in veliki prošnji, naj nam pomaga, da se poboljšamo.
Da spremenimo svoje življenje, če nas vodi v
greh. Če tega ne bomo storili, smo opravili
samo zunanje dejanje, srce pa ostaja v
grehu.
Gospod vidi v srce, ničesar ne moremo skriti
pred njim.
Vidi vse dobre vzgibe in vse slabe naklepe.
Kliče nas, vabi nas. Rad bi nas objel, in nas
obdaril s svojo ljubeznijo, pogumom,
tolažbo. Za nas je šel v trpljenje, v smrt, da
bi zmogli spreobrniti v dobro svoje življenje,
da bi nas vse pritegnil k sebi.
Naj tudi v našem srcu zasije vstajenjsko jutro, veselje, odrešenje.
Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči.
Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve;
ves dan zaupam vate. (Ps 25,4-5)

12. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE
spokorni čas in obdobje
priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove
smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. To je
čas za poglobitev osebne povezanosti z Bogom. Sredstva za doseganje tega
cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in
evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.
Strogi post na veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v
postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za
potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Dobra
dela, post, miloščina ubogim in molitev so usmerjena k doseganju osebnega
spreobrnjenja, odprtost za božje, presežno, poglobitev osebne vere. Še 14
dni!
Ni bistveno to, kako težka je tvoja odpoved, ampak koliko prispeva k
tvoji duhovni rasti!

»Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim«
Radijski misijon bo od 2. do 8. aprila 2017.
Vodili ga bodo lazaristi ob 400-letnici vincencijanske
karizme.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00,
ponovitev zvečer od 21. do 23. uro. Posnetki v
radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče.
Misijonski govor od ponedeljka do petka med sveto mašo ob 19.00, ki jo bomo
prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Vsak večer ob 20.00 bo
molitev rožnega venca iz kapel sester Hčera krščanske ljubezni in Marijinih sester
čudodelne svetinje. V času radijskega misijona je petek, 7. aprila spovedni dan.
Osrednje dnevne teme radijskega misijona bodo kreposti: preprostost, ponižnost,
krotkost, zatajevanje, gorečnost za zveličanje duš in pogled v večno življenje. V
središču misijona bo vprašanje, kako te Jezusove kreposti živeti v današnjem svetu in
kakšni odgovori se nam ponujajo.

IŠČITE, KAR JE DOBRO IN NE, KAR JE HUDO,
DA BOSTE ŽIVELI. IN GOSPOD BO Z VAMI.
ZGODBA ZA NAS: PRIHAJA BOG
Nekega dne je neki človek izvedel, da prihaja k njemu sam Bog na obisk.
"K meni, v mojo hišo? Nemogoče. Ubogi jaz. Vse je umazano, polno nesnage."
Odprl je okna in vrata: "Prijatelji, naj mi kdo hitro pomaga pospravljati!"
In začel je na vso moč čistiti hišo. Skozi oblak prahu je videl nekoga, ki mu je prihajal
na pomoč. V dvoje gre lažje. Vrgla sta ven na kup vso nepotrebno kramo in jo
zažgala. Vrgla sta se na kolena in dobro očistila vsa tla in stopnišče. Očistila sta tudi
okna in vso umazanijo v skritih kotičkih.
In končno, hiša je izgledala kot nova, dišala je po čistoči.
Ko se je stemnilo, sta šla v kuhinjo in pripravila mizo.
"Zdaj lahko pride moj Obiskovalec. Le kje se mudi ?" je rekel mož.
Sem že tukaj, je rekel njegov pomočnik in se usedel za mizo.
"Pridi in jej z menoj."
(Najdemo kakšno povezavo s postno spovedjo?)
"In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta" (Mt 28,20)

