
PROGRAM MISIJONA V NAŠI DEKANIJI, p. Branko Cestnik 
V GOSPODU JE MOJA MOČ! (Ps 121) 

 
Letos se spominjamo 880 let prve omembe pražupnije Jarenina. Zato bomo od 
12.-20. oktobra 2019 prvič doslej imeli dekanijski misijon. Vabljeni na srečanja po 
skupinah. Saj nimamo daleč z avtom. Poiščite zloženko o njem. 
To je teden intenzivnega odkrivanja krščanske vere. 
 
SOBOTA, 5. OKTOBER, dekanijsko romanje k Mariji v Mariazell kot priprava na 
misijon. Prijavite se pri g. župniku. 
 
SOBOTA, 12. 10. 2019, OB 18. URI V JARENINI: začetek misijona, maša, procesija 
z lučkami. Večer za bolnike in svojce. 
 
NEDELJA, 13. 10. OB 16. URI V GORNJI KUNGOTI: maša in srečanje za mlade 
družine. Povabite še koga, da bo cerkev polna in da se mlade družine družijo. 
 
PONEDELJEK, 14. 10. OB 18. URI PRI SV. JAKOBU: sveta maša in srečanje za 
zakonce. 
TOREK, 15. 10. OB 18. URI V JURIJU OB PESNICI: maša, srečanje za cerkvene 
pevce. 
SREDA, 16. 10. OB 18. URI V PERNICI: maša, srečanje za člane župnijskih 
pastoralnih in gospodarskih svetov. 
 
ČETRTEK, 17. 10. OB 18. URI V SPODNJI SV. KUNGOTI: maša, srečanje bralcev 
Božje besede, bibličnih skupin in liturgičnih sodelavcev. Vzemite si čas. 
PETEK, 18. 10. OB 18. URI V SVEČINI: maša, srečanje za starejše. 
SOBOTA, 19. 10OB 18. URI NA PESNICI: maša, srečanje za mlade, posebej še 
vabljeni skavti in animatorji. 
 
MISIJONSKA NEDELJA, 20. 10. OB 16. URI V ŠENT ILJU: sklepna sv. maša, molitev 
za nove duhovne poklice in za svetost poklicanih,  družabno srečanje vseh 
generacij. 
 
Vsak dan bo uro pred mašo priložnost za pogovor ali sveto spoved. 
_____________________________________________________________ 

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

 
 
 
ŽUPNIJSKI LIST 
GORNJA SV. KUNGOTA  

 
OKTOBER   2019 

________________________________________________________
MOLITEV: PROŠNJA K NAŠI MATERI MARIJI 

 
O Mati čudovita, 

daruj me svojemu ljubljenemu Sinu kot njegovo večno lastnino! 
Po tebi me je Jezus odrešil, po tebi naj me zdaj sprejme. 

0 Mati usmiljenja, podeli mi milost, 
da dosežem od Boga resnično modrost! 

Sprejmi me, prosim, med število tistih, ki jih ti ljubiš, 
učiš in vodiš, hraniš in braniš kakor otroke, ki so popolnoma tvoji. 

0 zvesta Devica, daj, da bom v vseh rečeh popoln učenec, 
posnemovalec in služabnik učlovečene božje Modrosti, 

tvojega Sina Jezusa Kristusa. 
Daj me njemu tako popolnoma v last, 

da po tvoji priprošnji in po tvojem zgledu dosežem 
na zemlji polnost Kristusove starosti in v nebesih polnost njegove slave. 

Amen. 
 

Marija, ti nas kličeš, vlivaš vero v nebesa in upanje, da jih dosežemo.      
Ti, Marija, nam pomagaš hoditi po poti ljubezni. 

(sv. Pavel VI.) 
 

Začel se je oktober, mesec rožnega venca. Pri nas ga molimo vsako nedeljo pol 
ure pred mašo. Vabljeni, da se nam pridružite. Molimo ga lahko tudi doma – zelo 
priporočljivo, na poti, v avtu, v tišini, ko ne moremo spati … 
 
K pomnoženi in poglobljeni molitvi rožnega venca kličejo stanje duha v Cerkvi in 
državi; samo molitev nas lahko reši! 
 



10 STVARI, KI JIH JE DOBRO VEDETI O MARIJI 

1. Božja mati 
V izpovedi vere vsako nedeljo molimo »rojen iz Marije Device«. Marija je 
resnično Božja mati, ker je Jezusova mati. Tisti namreč, katerega je spočela od 
Svetega Duha in ki je postal resnično njen Sin, je večni Sin Boga Očeta. Je Bog 
sam. 
2. Večna devica 
V katekizmu beremo, da izraz spočet od Svetega Duha pomeni, da je devica Marija 
spočela večnega Sina v svojem naročju od Svetega Duha in brez sodelovanja 
moža. »Sveti Duh bo prišel nadte,« (Lk 1,35) ji je rekel angel ob oznanjenju. To 
pomeni, da Jezus ni bil spočet pri spolnem odnosu, ampak po Svetem Duhu. 
Marija je ostala prej in slej devica, kar rojstvo Božjega Sina prikaže kot popoln 
Božji dar. Bog se je želel svetu približati z Marijino držo brezmadežnosti, ki je 
odpoved vsem vzgibom napuha, samozadostnosti in pohlepa. 
3. Brezmadežno spočetje 
Marija je bila od prvega trenutka svojega življenja v posvečujoči milosti, kar 
pomeni, da je bila obvarovana izvirnega greha. Tako se je Jezus lahko iz nje rodil 
brez vsakega stika z grehom. Kljub temu da je bila podvržena skušnjavam in 
trpljenju, a je z zaupanjem v Boga zmagala nad grehom. 
4. Vnebovzetje – veliki šmaren 
Si se kdaj vprašal, kje je Marijin grob? Kristusovo vstajenje in vnebohod sta bila 
za Marijo veliki prelomnici. Od tedaj si je želela, da bi bila tudi ona čim prej tam, 
kjer je njen poveličani Sin. Želja se ji je izpolnila takoj po končanem zemeljskem 
življenju, ko jo je Jezus z dušo in telesom vzel k sebi v nebo. 
5. Marijina poslušnost 
Izmed vseh žena je bila za Božjo mater izbrana prav Marija, šestnajstletna hčerka 
Joahima in Ane. Zakaj prav ona, če bi lahko bila katera druga? Marija je imela 
svobodno voljo, ni ji bilo treba reči DA! A njena poslušnost Božji volji je rešila 
svet. 
6. Marijina milost 
Že angel Gabrijel ji je v pozdravu dal vedeti, da je polna milosti. Tako zelo, da jo 
rada deli tudi med nas, če se le obračamo k njej. Vsakokrat ko molimo molitev 
rožnega venca, se strese nekaj njene milosti na nas. In zakaj potrebujemo Marijino 
milost? Za čisto življenje, v katerem bo čim manj greha. 
7. Marijina hvalnica 
Marija je ljubila Boga z vsem srcem. To dokazuje v svoji hvalnici, ki jo s 
posebnim zanosom in veseljem izpove ob obisku Elizabete. Tudi mi posegajmo po 
njej! 
8. Marijina pozornost 
Tako kot je na poroki v Kani galilejski Marija tankočutno opazila, da je zmanjkalo 

vina, tako pozorno prepoznava potrebe v našem življenju. In če Jezus na njeno 
prošnjo spremeni vodo v vino, tudi za nas velja povabilo, da se s svojimi prošnjami 
in zahvalami obračamo k Mariji. Ne zato, ker nas Jezus ne bi slišal in uslišal, 
ampak ker je Marija bližnjica do njega. 
9. Marija – Mati Cerkve 
Ob vznožju križa Marija prejme skrb za celotno Cerkev in njene učence. Tako 
imamo nebeško mater, ki skrbi za nas in bedi nad našimi potrebami in našo 
odprtostjo za Božji glas. Približajmo se ji, jo kličimo in prosimo. 
10. Marijina bližina 
Marija je vedno ob tebi in meni. Sploh takrat, ko molim rožni venec. Ni je bolj 
umirjene molitve kot je rožni venec. Vsaka desetka odstira skrivnost Jezusovega 
življenja, ob njih razmišljamo o Jezusovem življenju skozi Marijine oči. Bliže kot 
smo Mariji, bliže smo Jezusu. 

KAJ SE BO DOGAJALO OKTOBRA – izredni misijonski mesec 

Papež je razglasil letošnji oktober za izredni misijonski mesec, ki ga naj preveva 
misel: Krščeni in poslani. Vsi bi se naj zavedli, da prav iz moči krsta izhaja naše 
življenje in poslanstvo, da razglašamo evangelij do skrajnih mej sveta.Ponosni smo 
na naše misijonarje: Baraga, Knobleharja, Petra Opeko, Vladimirja Kosa, Majcna  

 1.okt.: začetek rožnovenske pobožnosti 
 3. oktober: prvi četrtek, ob 9.  molitev za duhovne poklice v Sp. Kungoti 
 4. oktober: prvi petek, ob 9. molitev za duhovne poklice v Zg. Kungoti  

 
Ø 5. oktober: romanje v Marijino svetišče – v Mariazell – kot priprava na 

misijonsko dogajanje v naši dekaniji. 
* 6. okt. prva nedelja, rožnovenska nedelja; začetek Tedna za življenje, da bi 
cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli z življenjskim pogumom in 
odgovornostjo.   
* 11.-13. okt. duhovne vaje za molivce za duhovne poklice v Olimju. S. Štefka. 
* 19. okt.: srečanje ministrantov  v stolnici ob 9. uri. in obletnica posvetitve 
mariborske stolnice                                                       
 
* 20. oktobra misijonska nedelja. Zaključek misijona. Dar za misijone po svetu. 
Misijonarji so izjemno pogumni ljudje, vztrajni, zmožni premagovati neverjetne 
težave in daljave do krajev, do ljudi. Vedno najdejo pravo rešitev, da bi pomagali 
ljudem, oznanjajo Kristusa in prinašajo veselo oznanilo ljudem.  
 

Ø 25.–27. oktobra romanje v Međugorje. 


