
 

Sreda, 5. julij: Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. V Katoliški 
cerkvi obhajamo njun god kot slovesni praznik. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov 

zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi.                                                                                                                    
God tudi našega g. župnika. 

Spoštovani gospod župnik, sonce vzide z vsakim dobrim človekom, 

ki živi na tem svetu. Hvala Vam, da ste z nami. Naj Vas Gospod obilno 

blagoslavlja, opogumlja, zdravi, tolaži in razveseljuje. Vse dobro želimo. 
 

Nedelja, 9. julij – HENRIKOVA NEDELJA v Spodnji Kungoti ob 9.30                        
Sveti Henrik, ti naš si vodnik, cesar, kralj, si duš priprošnjik, 

bodi naš vzor, ker dajal si ljudem, pravičnost, dobroto delil si vsem. 
O Henrik predragi, čuvaj naš kraj, ti prosi za nas in pripelji nas v raj. 

Nedelja, 23. julij – KRIŠTOFOVA NEDELJA (blagoslov avtomobilov). Na to nedeljo se 
bomo priporočili za varno in srečno vožnjo. Tudi letos naj bo naše srce odprto. V 
iskreni prošnji za srečno vožnjo in v zahvalo za vse srečno prevožene kilometre 

namenimo svoj dar za nakup novih vozil, ki bodo sporočala našo dobroto in reševala 
življenja. Bog naj nam na priprošnjo svetega Krištofa stoterno povrne! 

Torek, 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, največji cerkveni Marijin praznik, 
zapovedan. V jeruzalemski cerkvi so ga začeli obhajati v 5. stol. in ga povezovali z 

Marijinim odhodom s tega sveta. To je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija 
dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, 

ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje. V preteklosti so ljudje na ta dan 
veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da 

je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno 
življenje v nebesih.  Poromajmo na ta dan tudi mi v katero Marijino svetišče za moč in 

pomoč v  teži vsakdanjega življenja. 

Od 26. do 29. oktobra bo po željah številnih spet romanje v Međugorje. 

Vsem želim vesele počitniške in dopustniške dni  in naberite si novih 
moči. Pa na Boga ne pozabite! Tudi med počitnicami so redne svete 

maše. On je vedno tukaj in nas vabi. Smo tudi mi z njim?                   
________________________________________________________ 
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BESEDA ŽIVLJENJA:  OČENAŠ EDINOSTI 

Oče naš, ki si v nebesih,                                                                                             
naj se čutimo med seboj kot bratje in sestre,                                                             
naj posvečujemo tvoje ime s tem, da smo usmiljeni drug do drugega.           
Naj pride k nam tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti, ljubezni, miru.         
Naj se naučimo spolnjevati tvojo voljo in se ljubiti tu na zemlji,                         
tako kot se tvoji otroci ljubijo v nebesih.    

Daj vsem ljudem kruh vere, upanja in ljubezni.                                                       
Daj, Gospod, da bomo pozabili na sovraštvo in zamero.                                      
Ne dopusti, da bi se navadili na ločitve med nami.                                            
Odpusti nam razdeljenost, ki so jo povzročili naš napuh in nevera, 
pomanjkanje razumevanja in ljubezni.                                                                  
Ohrani našo vest budno: greh namreč ločuje to, kar si ti združil.                        
Ne vpelji nas v skušnjavo, da bi bili trdega srca;                                                 
odreši nas tega, da bi se nam zdelo normalno,                                                      
kar je za svet pohujšanje in žalitev tvoje ljubezni.                                                
Oče naš, naj živimo kot tvoji sinovi in hčere. Amen.       

                       

Božja Očetovska roka se vedno steguje k nam, manjka le roka 
vere, ki bi jo prijela. Razširja roke, da bi se v njegovem objemu 

odpočili vsi, ki smo utrujeni in obteženi. 

NAJDI ČAS ZA RAZMIŠLJANJE, TO JE IZVIR MOČI.                                               
NAJDI ČAS ZA MOLITEV, TO JE NAJVEČJA MOČ.                                                

NAJDI ČAS ZA SMEH, TO JE GLASBA DUŠE. 

 

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


ZGODBA O PLEMENITEM BAMBUSU 
V velikem vrtu je rasel čudovit bambus. Iz leta v leto je bil večji in lepši. Nekega dne 

se je pred njim ustavil gospodar in rekel: "Ljubi bambus, potrebujem te!"                               

Bambus je odgovoril: "Gospod, pripravljen sem. Uporabi me, kakor hočeš."                      

Gospodarjev glas je postal resen: "Da bi te lahko uporabil, te moram posekati."  

Bambus je vztrepetal: "Posekati? Tvoje najlepše drevo v vrtu? Nikar, prosim, samo 

tega ne!" Gospodar je odvrnil: "Če te ne posekam, te ne morem uporabiti." V vrtu je 

nastala smrtna tišina. Še veter je zadržal svoj dih.                       

Počasi je bambus pripognil svojo čudovito glavo in tiho rekel:                                          

"Gospod, če me drugače ne moreš uporabiti, potem me posekaj!"                                   

Pa je gospodar dejal: "Moj ljubi bambus, tudi tvoje liste in veje bom porezal." 

Sonce je skrilo svoj obraz in metulj je preplašeno odletel.                                                

Do dna pretresen je bambus dejal: "Pa jih poreži!"                                                        

"Moj ljubi bambus, še bolj te moram prizadeti. 

Prerezati te moram in ti iztrgati srce. Če tega ne 

storim, te ne morem uporabiti."                                                                        

Bambus se je upognil do tal: "Gospod, reži in deli!" 

Tedaj je gospodar posekal bambus, odstranil veje in 

liste, ga prerezal po sredi in mu izrezal sredino. 

Potem ga je odnesel na izsušeno polje v bližini 

izvira. Tam je po bambusovern deblu napeljal vodo 

od izvira na polje. Čista, lesketajoča se voda je 

tekla po razcepljenem bambusovem deblu v kanal in na izsušeno polje ter omogočila 

bogato letino. 

                                                          ************                                                                                  

Vas je zgodba nagovorila? Ste v njej prepoznali tudi sebe v kakšni odločitvi? Ko se je 

bilo potrebno odpovedati svojim željam, da bi bili koristni drugim? Tako zelo me 

nagovarja, ko pomislim na duhovnike, na misijonarje, na številne prostovoljce, ki se 

odrečejo svojemu lagodnemu življenju in sprejmejo poslanstvo za druge; na 

preizkušane starše, na vse tiste, ki se prepustijo Bogu, da jih uporabi za svoj načrt.  
 

ZAKAJ BI ŠLI K MAŠI? 
Za kristjana je nedelja odločilen dan, ker je dan Jezusovega vstajenja, ker je mala velika noč. 

Vsebina sv. maše je obenem središče tega dneva in celotnega tedna. Obred evharistije ima 

obliko dialoga, pogovora, kot dogajanje na poti v Emavs in nazaj. Zato je nedeljska sveta maša 

najprej pristen in živ dialog z živim Jezusom Kristusom, ki nas ljubi do konca.  

Sam Bog je telesno prisoten ter in je to uresničitev njegove ure, torej odrešenja za vse nas, zato  

udeležba ni  dolžnost ampak  ljubezen. Je naša pravica.   

V nedeljo je čas, da se usedemo k Njemu, da smo z njim in da se z njim pogovarjamo, da 

poglobimo prijateljstvo z njim in da se z njim združimo. Izkoristimo pravico do tega 

»nebeškega stika«, ki je vir Božje ljubezni, ob kateri se naj vedno napaja naša ljubezen. Bog 
spreminja tudi naše življenje, ki smo ga prinesli k daritvi. Vzpodbujajmo drug drugega pri 

odločanju za obhajanje nedeljske svete maše, pa tudi kdaj med tednom.  

Tudi med dopusti in počitnicami je Bog med nami in nas vabi, da se ob njem okrepimo, se 

pustimo objeti, izročimo vse svoje življenje, ga prosimo blagoslova zase in za druge. 

ROMANJE V ROMUNIJO  OD 9.6. DO 14.6.2017 
 

Pod duhovnim vodstvom g. župnika Cirila Kocbek smo se podali na dolgo romanje 

preko Madžarske, kjer smo se ustavili v romarskem kraju MARIPOCZ, znanem po 

jokajoči materi in tam hranijo tudi ikono črne Marije z Jezusom. Prispeli smo v BAIA 

MARE v Romuniji, nadaljevali po maramurški pokrajini, kjer smo si v Barsani 

ogledali prekrasne lesene cerkvice z lepo urejenim vrtom, ki je vpisan je UNESCO-v 

seznam kulturne dediščine. Presenečeni smo bili nad urejenostjo in gospodarskim ter 

kulturnim napredkom te države. Proti vzhodu, preko Karpatov, v neokrnjeni naravi, 

med širnimi polji in gozdovi, se je čas ustavil, postavili smo se za pol stoletja nazaj 

(ročno delo, domačo vprega, brez strojev). Po luknjastih cestah smo prispeli v 

ROMAN, veliko izobraževalno in versko središče. Po ogledu smo nadaljevali pot po 

vzhodnem, nižinskem delu proti prestolnici Bukarešta. Velemesto je znano po velikih 

parkih in palačah; palača romunskega kralja Karla I., Ceausescuva palača, stavbe in 

cerkve, stare romunske arhitekture … Pot nas je vodila proti mestu BRASOV, ki slovi 

po odličnih vinih. Nadaljujemo po Transilvaniji do gradu Bran, kjer je živel legendarni 

grof Drakula. V pogorju Karpatov naredimo postanek v samostanu Sinaia, ki je 

zgrajen z dvema cerkvama. V bližnji okolici sredi gozdov stoji kraljeva palača PELES, 

ki so jo opremili vrhunski mojstri rezbarske umetnosti (poletna rezidenca Karla 

I.).Obiščemo tudi rojstni kraj Drakule Sighisoara. Nadaljujemo pot do mesta CLUJ 

NAPOCA, kjer se sprehodimo po starem mestnem središču, ogledamo si pravoslavno 

cerkev Jezusove spremenitve, ki jo je z mozaiki obogatil p. Marko Ivan Rupnik. 

Nadaljujemo vožnjo mimo neskončnih polj in se vračamo nazaj proti Sloveniji. Vsak 

dan smo se duhovno bogatili z dnevno mašo,  hvalnicami in večernicami. Bogatilo nas 

je skupno druženje, veselje, molitev in povezanost. Bogu hvala. 

Brigita 
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