
KAJ SE BO DOGAJALO SEPTEMBRA 
 

1. september: prvi šolski dan: Dragi starši, ne pozabite blagosloviti svoje 

otroke, preden gredo v šolo. Sv. Monika je zavetnica staršev, ki molijo za svoje 

otroke. Naj vam pomaga moliti zanje. 

 

3. sept.: prvi petek, sv. Gregor veliki 

8. sept.: rojstvo Device Marije ali mali šmaren 

11. sept. ob 19. uri: Sprejem križa svetovnega dneva mladih v Mariborsko 

nadškofijo. 

11. sept.: Molitveni dan za nove duhovne poklice (dekanija Jarenina) v Svečini. 

12. sept.: V mariborski stolnici ob 16. uri posvetitev 2 diakonov (Andrej 

Sraka in Klemen Štavbar) 

 
15. september 2021 na god Žalostne Matere Božje MOLITEV IN SVETA MAŠA 
za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih v Mariborski stolnici, na 
Slomškovem grobu, od 8. do 10.15, ko bo sv. maša za nove duhovne poklice. 
19. sept.: slovesnost sv. birme v Zg. Kungoti. Molimo za mlade, da bi sprejeli ta 

zakrament kot vodilo na svoji viharni poti skozi mladost. 

 

18. sept.: 40 let Stične mladih. Vse o njej preberite v Ognjišču in se je udeležite 

26. septembra – Slomškova nedelja, slovesnost v mariborski stolnici.  

 

Župnijsko romanje: V soboto, 14. avgusta smo poromali k Sveti Trojici. Pričeli 

smo s križevim potom, nadaljevali z mašo, 

si ogledali prenovljeno cerkev Sv. treh 

kraljev pri Benediktu, lepo župnijsko 

cerkev. Po kosilu smo molitve za duhovne 

poklice opravili v cerkvi sv. Cirila in 
Metoda v Radencih, zapeli še v cerkvi sv. 

Antona v Cerkvenjaku in se dobro 

razpoloženi po prijetnem druženju in 

molitvi v večernih urah podali domov.   

Od 19.-21.8. pa so bili v Medžugorju pri Mariji, Kraljici miru. Prosili so tudi za 

nas, ki smo ostali doma. 

 

TO, DA NE ODPUSTIMO, JE NAJVEČJI GREH NAPUHA.                         

(sv. mati Terezija, goduje 5. sept.) 
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MOLITEV V KROGU DRUŽINE 

 

Gospod, ti veš, da ni vse tako, kot bi moralo biti.                                           

Naši odnosi so velikokrat napeti, naše besede trde in 

brezsrčne. Večkrat smo preutrujeni,                                             

da bi bili ljubeznivi in potrpežljivi.                                         

Prestrašeni smo. Pozabili smo biti prijatelji.  

Toda ti, Gospod, ti lahko vse to spremeniš. 

S svojo ljubeznijo lahko ogreješ naša srca,                                                     

da bo v njih zagorel nov plamen.                                                               

Zato te vabimo v našo družino.  

Želimo ti dati dom v njej. 

Danes začenjamo delati prostore miru,                                     

sprave in odpuščanja. 

Radi bi ti pokazali, da mislimo resno. 

Ena družina bomo,                                                                         

zbrana ob mizi ljubezni in darovanja. 

Ti si naš Bog, 

v tvoji roki je naša usoda. Amen. 

 

DAJ BOGU SVOJO ŠIBKOST IN ON TI BO DAL SVOJO MOČ! 

 

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


SPOŠTOVANE DRUŽINE, STARŠI IN OTROCI! 
 

Ob začetku veroučnega leta vas kateheti lepo 

pozdravljamo in želimo lep začetek 

veroučnega in šolskega leta 2021/2022. 
Poglejmo v novo katehetsko leto, najbrž tudi 

letos v spremenjenih okoliščinah, ki 

zahtevajo drugačen način. Prav je, da smo 

pripravljeni na različne možnosti. 

Ko utrjujemo našo vero, se zato ne zanašajmo 

na verouk, saj je vendar jasno, da verouk brez 

verske vzgoje v družini ne more otroka 

vzgojiti v kristjana. Verouk je samo pomoč.  

Otroku boste najbolj pomagali k rasti v veri, če boste skupaj z njim 

obiskovali nedeljsko sveto mašo in v družini gojili skupno molitev. Naj 

bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic blagoslovljena in 

naj jih spremlja tudi naša molitev. 

Kdor sprejme izbiro krsta, izbere izbiro verske vzgoje in verouka, ta 

sprejme tudi dolžnosti. Se še spomnite, dragi starši, kaj ste pred Bogom pri 

krstu obljubili za vašega otroka? Zakrament sv. birme naj bi prejeli19. 

septembra. In kje so birmanci, njihovi starši in botri ob nedeljah? Domača 

vzgoja in zgled vas staršev in botrov je najpomembnejše dejanje pri 

osebnostnem oblikovanju vašega otroka. 

Molite za svoje otroke! 

Naj otroci najprej vidijo vaš zgled, slišijo vašo spodbudo, da se vsak dan, 

posebej pa še v negotovosti in v težavah, zatekamo k molitvi za Božjo 

pomoč. Naj bo molitev središče družinskega verskega življenja in že neke 

vrste »kateheza na domovih«. Čas pandemije je pokazal našo nebogljenost, 

šibkosti, pa tudi marsikaj dobrega in spodbudnega. Čisto nekaj drugega je 

biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj z drugimi verniki, ali pa zgolj 

spremljati prenos sv. maše prek javnih občil. Bodimo občestvo! 

Starši, dajte zgled lepega krščanskega življenja (pogovor, odpuščanje, 

ljubezen, pohvala, zahvala) in naučite otroke, da bodo z vami govorili 

tudi o veri in Bogu. In skupaj z njimi molite! 

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 2021  

V soboto 11. septembra 2021 bo potekal že 
tradicionalni Škofijski molitveni dan za nove duhovne 
poklice, ter svetost in stanovitnost vseh poklicanih. Z 
geslom »Pripadaj, išči in se odloči« se obračamo na 
celotna župnijska občestva, zlasti pa še na molivce za 
nove duhovne poklice kakor tudi na mlade pred 
življenjsko odločitvijo. 

»Pripadaj« 
Kličemo odrasle, naj se pridružijo skupnosti molivcev 
in z redno molitvijo oblikujejo ugodno okolje za rast 
duhovnih poklicev. Kličemo mlade, naj stopijo v krog Jezusovih prijateljev, ki se ne 
zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem, temveč sprejmejo nase napore, se 
spustijo v globino, da bi lahko zaslišali njim namenjeni »klic večne Ljubezni«, ter 
nanj pogumno odgovorili. 

»Išči« 
Kličemo mlade, naj iščejo in spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … da bi 
spoznali Božji načrt za svoje življenje. Naj vztrajajo in iščejo, dokler ne najdejo mesta in 
poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil! Kličemo odrasle, naj ne mirujejo, temveč naj stalno 
iščejo, kako pomagati mladim, da bodo lažje prepoznali svojo poklicanost; naj iščejo in 
pridobivajo nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih … 

»Odločise« 
Kličemo mlade, naj svoje življenje izročijo v Božje roke; naj se »ločijo od hotela mama«, naj 
ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo in je ne prepuščajo življenjskemu toku. Kličemo 
odrasle, naj se osvobodijo brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter se odločijo, da bodo 
družinsko življenje oblikovali v  ugoden prostor, v katerem bodo mladi lahko prepoznavali 
svojo osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic. 

Zaradi »nepredvidljive korona situacije« bo molitveni dan tudi letos potekal po 
dekanijah mariborske nadškofije. Molitev in sveto mašo bomo sicer obhajali z eno 
izjemo ob istih urah na različnih krajih, v duhu pa bomo združeni v isti goreči 
prošnji za velike potrebe naše krajevne Cerkve, kot so duhovni poklici. 

Molitveni dan za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost bo za 
dekanijo Jarenina potekal v SVEČINI.  

http://cdp.nadskofija-maribor.si/cdp4/index.php/home/predstavitev-centra-za-duhovne-poklice-locilo/aktualno/181-skofijski-molitveni-dan-za-duhovne-poklice-2021

	ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 2021

