
 
 

3. september: prvi šolski dan. Izročimo šolsko leto v priprošnjo bl. Antonu 

Martinu Slomšku, vzgojitelju in katehetu, z njegovo mislijo: »Blagor sinu, 

komur je mati prvi, oče drugi, moder in pošten šolnik tretji učitelj, ki ni samo 

učitelj, marveč tudi skrben krščanski odgojitelj.« Naj imajo naši učenci prave 

vzgojitelje, v družini, v šoli in na župnijah.  
 

7. september: prvi petek. Molimo za nove duhovniške in 

redovniške poklice, za nove katehete in katehistinje. tako 

zelo jih primanjkuje. Izmolimo jih, druge poti ni. 
 

8. september: Marijino rojstvo – mali šmaren.  

To bo molitveni dan mariborske nadškofije za duhovne 

poklice na Ptujski Gori. Pridite, molimo, da izprosimo 

delavcev v božjem vinogradu. Molitev prestavlja gore, doseže nemogoče. 

Pridružite se. 

 

VEROUK se bo pričel 17. 18. septembra. V Sp. Kungoti 20. septembra.  

 

23. septembra – Slomškova nedelja, nedelja svetniških kandidatov in 

KATEHETSKA NEDELJA. »Šola, Cerkev in pa očetova hiša se morajo 

za roke držati.« (bl. Anton Martin Slomšek). Potrudimo se, da bi vez 

med družino, šolo in cerkveno skupnostjo bila močna in ustvarjalna.                      

Starši in šolarji, pridite skupaj po blagoslov! 

 

ROMANJA: Oktobra na Brezje in 26.-28. oktobra v Međugorje. Prijavite 

se pri g. župniku. Cena 140 € za vožnjo, polni penzion in popotno hrano. 

 

Obiščite našo prenovljeno spletno stran, kjer najdete vse podatke o župniji, 

skupinah, dogodkih, molitve, razpored maš in bralcev beril, povezave s 

škofijo, Karitas, Ognjiščem, Hozana – dnevna Božja beseda itd. 

 

KAR JE TELESU DIH, TO JE DUŠI MOLITEV. 

TELO MORA DIHATI, DUŠA PA MOLITI, DA NE OBNEMORE. 

(A. M. Slomšek) 
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BESEDA ŽIVLJENJA:  PRISOTNO SRCE (Marko 7,14-23) 

Jezus  je poklical k sebi množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! 
Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga 
omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, 
prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, 
hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. 
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo 
človeka.« 

Razmišljajmo, kaj za nas govori ta Božja beseda: 
“To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je 
daleč od mene.” (Mr 7,6) S temi Izaijevimi besedami 
se Jezus obrne na farizeje in pismouke.  

Tudi na nas, name? Ko pridemo v cerkev, vemo, h 
komu smo prišli? Se v tišini srca pogovorimo z njim? 
Ali raje s svojim sosedom poklepetamo, posebej na koru.                                                                                                                    
Molimo, a kako molimo? Je to srečanje z Bogom ali samo ustnice izgovarjajo 
besede? Ob tem pa naše srce ostaja trdo, neobčutljivo, gluho in slepo za 
ljubezen in življenje po njegovem nauku. 

Jezus obsodi greh zgolj zunanje vernosti ter ljudi imenuje hinavce. Hinavščina 
se kaže v želji po uveljavitvi, ko človek postavi svoj jaz pred vse, tudi pred 
Boga. Tako potem iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nevera, 
površnost, mlačnost, nezaupanje … 

Ko prejemamo Jezusa v obhajilu, a vemo, kaj prejemamo? S kom smo se 
združili? Komu so namenjene naše besede, misli, želje? Koliko trenutkov 
posvetimo dragemu Gostu? Kje je takrat naše srce? 

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


NA PRAGU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 

Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam 

želim vse dobro. Dragi starši, otrokom ne morete nikoli 

dati nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Dragi 

učitelji in kateheti, bodite tisti, ki svoje znanje in svoje 

poglede pišejo v duha učencev.   

Oče in mama, na prvi šolski dan blagoslovite svoje 

otroke, preden odidejo v šolo. »Z Bogom začni vsako 

delo, da bo dober tek imelo.« 

Blagoslov je prošnja za Božje prijateljstvo. Blagoslavljati pomeni priporočati se 

Bogu, da nam ostaja naklonjen, še posebej v času preizkušenj ali nevarnosti. Naši 

predniki so vsako jutro otroke pokrižali z blagoslovljeno vodo ter jih tako predali v 

Božje varstvo. To ni bila le navada, ampak vera – notranje zavedanje, da ni vse 

odvisno samo od človeških rok, ampak predvsem od Božje moči.  Če bomo redno 

prosili nebeškega Očeta, da vsak dan znova objame nas in naše otroke ter vse 

katehete, učitelje, delavce šole, ki pomagajo pri vzgoji in izobraževanju naših otrok, 

bo naše življenje lažje in manj stresno.  

Vsem vam, učencem, učiteljem, katehetom  in staršem želim, da bi se v novem 

šolskem letu predvsem veselili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili 

napredka. Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva. 

Prosimo nebeškega Očeta za blagoslov: 
Od tebe, ljubi Bog, prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo. Usliši 

naše prošnje za povezanost s teboj. Daj nam moč, da bodo iz nas prihajali 
dobri darovi. Prosimo te za modrost pri naših odločitvah: doma, v šoli, na 
delovnem mestu, da se bomo s tvojo pomočjo znali odločati pri izzivih, ki  
nas čakajo. Prosimo te, da bi se znali lepo sporazumevati z vsemi ljudmi,  

da bi med sošolci, učenci in učitelji in starši vladali spoštljivi odnosi in 
razumevanje. Prosimo te za vse otroke, ki bodo prvič prestopili šolski in 

veroučni prag. Naj bo šola in veroučna učilnica njihov drugi dom, prostor, 
kjer se bodo počutili sprejeti, slišani in videni.                                                                                                         

Prosimo te za starše, učitelje in katehete, da bi znali ceniti otroke in svoje 
učence ter jim kazati pot k Bogu.                                                                                            

Prosimo te za učitelje in katehete, da bodo našim otrokom vzgled 
pokončnega, doslednega in odgovornega državljana in kristjana.                                                  

Prosimo te za vztrajnost pri učenju, ne samo v šoli in pri verouku, ampak 
skozi celotno življenje. Da bomo radi sprejemali nove izzive in nova znanja. 

Bog Oče, blagoslovi to leto. 

ORATORIJSKI DNEVI: Le eno je potrebno 

Letošnji 14. oratorij je potekal v dneh od 28. junija do nedelje, 1. julija. Glavna oseba 

je bil slovenski duhovnik, škof in misijonar v S. Ameriki med Indijanci, božji 

služabnik Friderik Irenej Baraga, katerega 150-letnico smrti obhajamo letos. Naslov 

oratorija je bilo njegovo škofovsko geslo »Le eno je potrebno«. In zanj je bilo to 

krstiti čim več Indijancev in jim s tem odpreti nebeška vrata. Bil je tudi zgled 

popolne predanosti za druge. Nič mu ni bilo pretežko, nič nemogoče.   

Prvi dan je bil po molitvi, igri in katehezi v celoti »indijanski«. Z žrebom so si 

izbrali indijanska imena, si izdelali indijansko oblačilo, perjanico in vsaka skupina 

oz. vsako pleme svojo zastavo, si poslikali obraze in kot pravi Indijanci ob šotorih pri 

cerkvi plesali indijanske plese.  

 

Drugi dan so ob petju in plesu spoznavali francoščino z Barbaro Plečko Oberčkal in 

igrali na kahone z Majo Kolmanič. Po kosilu pa so tekmovali na poligonu. 

Tretji dan so v Hiši vseh generacij pekli piškote z Majdo Mihalič, po kosilu pa 

odigrali še zadnji del zgodbe o F. Baragu in se po katehezi pripravili na sodelovanje 

pri nedeljski maši. 

V nedeljo so s pesmijo in besedo sooblikovali sveto mašo in bili priča svetemu krstu 

sina nekdanje animatorke. Sledil je piknik in nato vodne igre. Ob 16. uri so polni 

veselja in pozitivnih doživetij zaključili oratorij. Vodili sta ga Marjana Lahovnik 

Pleteršek in Dominika Dolenc z animatorji.  

Kdo se bo prihodnje leto še pridružil tem veselim dnevom? 


