KAJ SE BO DOGAJALO SEPTEMBRA
Od 1. 9. do 8. 9. 2019 bo v Cerkvi potekal teden vzgoje, ko smo še posebej
povabljeni k molitvi in prošnji za vse, ki smo soustvarjalci vzgoje naših otrok in
mladih. Društvo Katoliških pedagogov vabi, da se teden začne z branjem Izjave o
vzgoji msgr. Stanislava Zoreta, v nedeljo 1. 9. 2019. Zaključi pa z blagoslovom za
novo šolsko leto. Otroke, pedagoške delavce in starše izročamo v Božje roke, jih
redno blagoslavljamo in zanje molimo.
2. september: prvi šolski dan. Izročimo šolsko leto bl. Antonu Martinu
Slomšku, vzgojitelju in katehetu, z njegovo mislijo: »Blagor sinu, komur je
mati prvi, oče drugi, moder in pošten šolnik pa tretji učitelj.« Naj imajo naši
učenci prave vzgojitelje, v družini, v šoli in na župnijah. Blagoslovite svoje
otroke preden gredo v šolo.
VEROUK se bo pričel 16. 17. septembra. V Sp. Kungoti 19. septembra.
15. sept.: nedelja svetniških kandidatov Slomšek, Grozde, Baraga, Gnidovec,
Vovk, Majcen, Priolova, Halas, Kozar, Ukmar ... To so taki, ki jih lahko
posnemamo v svojem življenju. Svetost je poklic – življenje vsakega kristjana.
Potrudimo se, da stopimo na njihovo pot v resničnosti vsakdanjega življenja.
22. septembra – Slomškova nedelja, osrednja slovesnost za mariborsko
metropolijo bo v Gornji Bistrici, žup. Črenšovci. KATEHETSKA NEDELJA.
»Šola, Cerkev in pa očetova hiša se morajo za roke držati.« (bl. A. M.
Slomšek). Potrudimo se, da bi vez med družino, šolo in cerkveno skupnostjo
bila močna in ustvarjalna.
Starši in šolarji, pridite skupaj po blagoslov!
ROMANJA: 5- oktobra – dekanijsko romanje Mariazell in Admont; oktobra
na Brezje in 25.-27. oktobra v Međugorje. Prijavite se pri g. župniku. Cena 140 €
za vožnjo, polni penzion in popotno hrano.
»Če želimo vedeti, ali smo dobri kristjani, moramo resda moliti, hoditi k obhajilu
in k spovedi, a pravo znamenje spreobrnjenja srca je, ko je človek dober do
drugih in pomaga najšibkejšim,« je povedal papež Frančišek. Dejanja so
namreč po papeževem prepričanju glasnejša od besed.
BOG, BLAGOSLOVI NAŠO ŽUPNIJO!
_____________________________________________________________
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BESEDA ŽIVLJENJA: MOLITEV OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

O Bog, ti nas držiš v dlaneh.
Ti nas vodiš in spremljaš.
Prosimo te, da bi bil začetek šolskega leta
čim manj stresen.
Razsvetljuj starše s Svetim Duhom,
da bodo delali to, kar je njihovim otrokom najbolj potrebno.
Naj starši in otroci ne pozabijo na krščanske vrednote.
Dobri Bog, pomagaj staršem, babicam in dedkom,
vsem, ki bodo v tem letu vzgajali otroke,
da bi jih z zgledom in besedo oblikovali v dobre ljudi.
Naj vzgojitelji sodelujejo med seboj in se podpirajo,
kajti v dobri medsebojni pomoči
bodo premagali ovire vzgoje.
Gospod, vzgajaj nas in nam odpiraj oči za bližnje,
za vse, ki so v stiskah in jih bomo
v tem šolskem letu srečali.
Jezus, naš največji učitelj, naj nam bo
»Pot, Resnica in Življenje«.
Starše, otroke, mladino, učitelje priporočamo
naši božji Materi Mariji. Ona, naša zvesta Mati,
naj nas varuje in podpira na poteh življenja.
ZAČNI Z BOGOM VSAKO DELO, DA BO DOBER TEK IMELO.

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE V NADŠKOFIJI

15. ORATORIJ V ZGORNJI KUNGOTI

bo potekal v soboto, 14. septembra 2019 od 8.30 v baziliki Marije, zavetnice s
plaščem na Ptujski Gori. Skupaj bomo prosili za nove duhovne poklice, za svetost
in stanovitnost poklicanih, ter za vse druge potrebe naše krajevne Cerkve. GESLO:
»Tvegaj življenje za Gospoda!« Duhovnikov v mariborski metropoliji primanjkuje
in prav je, da molimo in prosimo, da bi se tudi iz naše srede kdo odločil tvegati
življenje za Gospoda.

Animatorji so pričeli dneve s spokornim bogoslužjem in vsako jutro s sveto mašo.
Tako okrepljeni in spodbujeni so imeli dovolj moči, dobre volje in energije za
sprejem otrok. Vsak dan so ga pričeli ob 9. uri z dvigom zastave in oratorijsko
himno ter končali s pustom zastave ob 16. uri. Rdeča nit je bila zgodba o Petru
Klepcu – Imaš moč. Štirje dnevi so bili izpolnjeni z zelo različnimi dejavnostmi:
Vsak dan so animatorji na prostem pred cerkvijo odigrali del zgodbe o Klepcu,
spoznavali so borilne veščine s trenerjem Edijem Pleterškom, tekmovali so v
kmečkoh igrah (pobiranje krompirja, luščenje koruze, molža …). Člani kinološkega
društva iz Maribora so z osmimi psi prikazali polanje, poslušnost, obrambo, napad
… Uživali so ob vodnih igrah, v delavnicah, kjer so izdelovali frače, zapestnice,
svečnike. Animatorka Urška je s člani PGD Kungota pripravila gasilske igre. Med
vsemi temi dejavnostmi je bilo še veliko petja, plesa, slavja ob 15. oratoriju. Preko
spoznanja in moči Peta Klepca so spoznavali, da je bolj kot fizična moč pomembna
moč ljubezni, potrpežljivosti, dobrote, odpuščanja in molitve. Za vse dobro, kar so
prejeli v teh dneh, so se v nedeljo zahvalili pri sveti maši. Oratorij sta vodili
Marjana Lahovnik Pleteršek in Dominika Dolenc z animatorji, za dobro počutje v
želodčkih je poskrbela Barbara Maček. da je bilo vse ok, pa župnik Ciril Kocbek.
Vse dneve je bilo zelo vroče, za konec pa jim je Bog poslal še tekoči blagoslov z
neba.
Se vidimo na Oratoriju 2020!

4. september: ob 18.30 nadškofova maša v stolnici ob 160-letnici prenosa
škofijskega sedeža in ob začetku misijona v mariborski dekaniji.
19. 9. ob 18.30 v stolnici nadškofova maša ob obletnici Slomškove beatifikacije.
20. 9. ob 19. uri bdenje pri spominskem križu papeževega obiska v župniji Košaki.
24. 9. ob 20.30 v stolnici na Slomškovem grobu molitev in sveta maša ob uri
Slomškove smrti.
28. 9. ob 11. uri posvetitev cerkve bl. A. M. Slomška v Košakih.
29. 9. ob 15. uri v stolnici posvetitev novih stalnih diakonov.

Stična mladih, 21. september
V soboto, 21. septembra 2019, bo ob 9. uri vseslovensko srečanje mladine v Stični.
Mladi lepo vabljeni, da se odzovete na povabilo organizatorjev. Potekala bo pod
geslom: "Tukaj sem, zgodi se!"

Geslo letošnjega srečanja je vzeto iz
papeževe poslanice mladim. Vsem udeležencem srečanja želimo sporočiti, da
imamo mladi odprto srce za Božji glas, nanj odgovorimo s pogumnim DA in Mu
služimo z vsem svojim življenjem. Prijavite se pri g. župniku. Iz različnih krajev
bodo organizirani avtobusi.

