V MARCU SKOZI POSTNI ČAS
3. mar.: god sv. Kunigunde. Sv. Kunigunda se je rodila 980. leta v Luksenburgu,
umrla 1033 v Nemčiji. Upodabljajo jo v cesarskih oblačilih, prek njih pa nosi
vdovsko ogrinjalo. Častijo jo zlasti nosečnice. Ta dan bosta MAŠI v Spodnji in
Zgornji Kungoti. Prav tako tudi v petek in v soboto na obeh župnijah.
4. marec: v Spodnji Kungoti ob 9. uri maša in KRIŽEV POT
5. marec: prvi petek, ob 9. uri maša in KRIŽEV POT za nove duhovniške in
redovniške poklice. Pol ure pred mašo molitev rožnega venca.
7. marec: že 3. postna nedelja. "Gospod, ti imaš besede večnega življenja." Naše
bivanje na zemlji je kratko. Kako že sedaj skrbim za našo srečno večnost?
Ta dan bomo obhajali tudi KUNGOŠKO NEDELJO. Maše bodo ob 8. uri v
Spodnji Kungoti, ob 9.30 in ob 18. uri pa v Zgornji Kungoti.
14. marec: 4. postna nedelja. "Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil." Verujem vanj?
Kako se to kaže v mojem življenju?
19. marec: sv. Jožef, dan očetov! Začetek tedna družine. Letos je leto sv. Jožefa.
Molitev in prošnja k njemu naj se vsaj v teh dneh dviga k njemu.
21. marec: 5. postna ali tiha nedelja. "Kdor koli živi in veruje vame, vekomaj ne
bo umrl." Jn 11,26 Mu sledim? Si prizadevam za dobro v svojem domu, svoji
okolici …?
25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik. Materinski dan."O
Marija, mati našega Boga! Zemlja in nebo sta se povezala skozi tvoj da." Ta
praznik označuje začetek našega odrešenja, ko se je po Marijinem ZGODI SE
uresničila napoved rojstva našega Odrešenika. Vsakokrat, ko molimo zdravamarijo,
ponavljamo angelove besede in Božja beseda klije v naši duši.
28. marec: 6. postna nedela – cvetna, nedelja Gospodovega trpljenja. "Pri tebi
želim obhajati veliko noč," pravi Jezus. "Bodi z mano, jej z mano, moli z mano
trpi z mano. Ne vpij z drugimi. Ne izdaj me. Ne zataji me."
NEDELJSKE MAŠE SO DOPOLDAN PO RAZPOREDU IN ŠE ENA
ZVEČER OB 18. URI V ZGORNJI KUNGOTI. Težko kdo reče, da nima
možnosti priti k sv. evharistiji. Vabljeni tudi k maši ob delavnikih. Obvestilo o tem
imate na oznanilnih listkih in na spletni strani.
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MOLITEV ZA NAŠE VODITELJE

Z OČETOVIM SRCEM

Dragi Oče, čeprav si Ti naša največja
avtoriteta, smo nekako tudi pod oblastjo
naših voditeljev.

Letos obhajamo leto sv. Jožefa (8. 12. 2020-8. 12.
2021) – ob 150-letnici razglasitve za zavetnika
vesoljne Cerkve. Živel je kot ljubljeni oče, oče v

Prosimo Te, bodi z vsakim izmed njih – s
tistimi, ki sprejemajo zakone v naših mestih in
krajih, in s temi, ki vladajo našemu narodu. Daj, da bi bili možje in žene, ki vladajo
s pravico in resnico.
Jezus, prosimo Te, podari jim bistrega razuma, da bodo mogli vladati z avtoriteto.
Nakloni jim modrosti in znanja, da bodo sprejemali dobre odločitve. Daj, da bi bili
njihovi cilji, resnično motivirani s tem, kar je najboljše za ljudi, ki jim vladajo, v
dobro vseh, še posebej tistih, ki so v manjšini.
Naj Tvoj Sveti Duh vodi njihova srca, da bi vladali z usmiljenjem. Daj jim poguma in
moči, da bodo lahko ravnali v skladu s tem, kar je prav in ne s pričakovanji
interesnih skupin ali zaradi priljubljenosti.
Naj Tvoja milost ublaži njihov govor, da bodo lahko govorili spodobno. Naj s
spoštljivimi in dostojanstvenimi besedami negujejo mir in utrjujejo varnost v
celotnem narodu.
Prosimo, usmerjaj njihova dejanja, da bodo lahko vladali s poštenostjo. Daj, da
bodo delovali v skladu z načeli, h katerim so se zavezali, ko služijo skupnosti.
Ne glede na to, kje so na svoji duhovni poti, jih opominjaj, da je skrb za človeško
življenje na vseh stopnjah, od rojstva do smrti, vodilo pri vsem, kar počnejo.
Dragi Gospod, zaščiti naš narod in združi nas vse, da ti bomo kot ljudje bolj zvesto
služili. Amen.
V teh dneh preizkušenj je še toliko bolj pomembno, da molimo za naše
voditelje in vse, ki odločajo o bistvenih vprašanjih, ki se dotikajo nas vseh.
Združimo se v tej molitvi.
IMEJMO JEZIK ZA ZOBMI IN SVOJA PISALA SUHA,
DOKLER NE VEMO ZA DEJSTVA.

nežnosti, poslušnosti in sprejemljivosti; oče
ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v senci.
Sv. Jožef je namreč konkretno izrazil svoje
očetovstvo, ko je iz svojega življenja naredil
darovanje samega sebe v ljubezni, postavljeni v služenje Mesiju. Zaradi te
svoje vloge 'stičišča, ki združuje Staro in Novo zavezo', ga je krščansko
ljudstvo vedno imelo rado.
Jožef je oče, ki sprejema Božjo voljo in bližnjega. Pogumen in ustvarjalen
oče, zgled ljubezni do Cerkve in do ubogih. Oče, ki nas uči vrednosti,
dostojanstva in veselja do dela. Oče v senci, na obrobju iz ljubezni do
Marije in Jezusa. Dar popolnega odpustka je možen pod pogoji na dan sv.
Jožefa – 19. marca in 1. maja.
MOLITEV K SV. JOŽEFU
Naša družina je v mojem otroštvu vsak dan molila to molitev. V teh dnevih
jo priporočam tudi vsem, da jo v vaši družini skupaj molite.
K tebi o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč
poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo,
in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete Jezusa,
te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus
s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in
priprošnjo.
O skrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa;
odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,
v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa
iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo
sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar,
da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno
umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen!

