
"Jaz sem vstajenje in življenje, kdor 
vame veruje, bo živel, tudi če umrje."    

Jn 11,25 

Poglobimo to vero v teh dneh in hvalimo Gospoda 
za to noro ljubezen, ki nam pomaga premagovati 
temo velikega petka našega življenja in prinaša 
upanje, moč, veselje in življenje ... 
 

"Jezus, odpri mi oči za resnico in mi daj pogum za 
stvarnost, kakršna je. Edino tako bom sposoben 
živeti ljubezen, ki jo temu hladnemu svetu tudi po 
meni želiš podariti ti. Naj bo moje srce iskreno do 
sebe in moja dlan odprta za druge. Se vidiva v 
nedeljo pri sveti maši. Veselim se srečanja s 
teboj." 
 

V svojo Cerkev, razširjeno po vsem svetu. 
    - Pridi, Gospod Jezus.  
V naše družine, ki jih vodiš ti. 
   - Pridi, Gospod Jezus. 
V naša srca, ki so zbrana pred teboj. 
   - Pridi, Gospod Jezus. 
 

 

 

MOLITEV PRI VELIKONOČNI MIZI 
 

Dobri Bog, v tem velikonočnem jutru 
se ti zahvaljujemo drug za drugega 

in za vse dobro, kar nam daješ, 
saj mnogi niso deležni te milosti. 
Naj ob tej hrani doživimo veselje 

skupnosti. 
Pomagaj nam, da bomo vse dobrine 

uporabljali zmerno in ob tem pomislili 
tudi na ljudi, ki trpijo. 

Oče naš … 

VABLJENI NA PRIHODNJE DOGODKE 
 

 19. april romanje vdovcev in vdov 
jareninske dekanije v NAZARJE. 

 

 20. april – začetek devetdnevnice za 
birmance v čast Svetemu Duhu. Molimo z    
njimi in zanje, da bi jih ta zakrament utrdil v 
veri. 

 

 23. april: nedelja Božjega usmiljenja, bela 
nedelja, Jurjevska nedelja 

 

 30. april: sveta birma v Zg. Kungoti, ob 9.30 
uri,  upokojeni nadškof dr. Kramberger. 

 

 Maj: šmarnice vsak dan med tednom  
v Sp. Kungoti ob 17.30 uri 
v Zg. Kungoti ob 18.30 uri. 

 

 Celodnevno čaščenje v Zg. Kungoti - 12. 5. 
Svečina – 13. 5.,       Jurij –      14. 5. 

             Sp. Kungota – 15. 5. 
 

 13. maj: romanje pevcev in župljanov na 
Trsat nad Reko. 

 

 Prvo sv. obhajilo v Sp. Kungoti – 14. 5. 
                              v Zg. Kungoti – 21. 5. 
 

 4. junij: binkošti in popoldan  ob 16. uri v 
Šentilju dekanijska revija cerkvenih pevskih 
zborov. 

 

 Romanje v Romunijo od 9.-14. junija 
  

 Počitniški oratorij zadnji teden junija  
 
……………………………………………………………………………….. 

Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: 
www.zupnija-kungota.si 

odgovarja župnik Ciril Kocbek.  Velika noč 2017 

GOSPOD JE VSTAL,  
GOSPOD ŽIVI, 

ODREŠIL GREŠNE JE LJUDI. 
VESELI SE, ČLOVEŠKI ROD, 

NAJ PESEM SE GLASI POVSOD. 
ALELUJA! 

 

 
 

Blagoslovljene praznike in veliko 
veselja, da je Jezus vstal,                                                  

želimo vam in vsem vašim dragim. 
 

župnik Ciril, 
člani ŽPS in ključarji 

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


 

»Mir vam bodi!« 
 

Ta beseda, namenjena učencem na velikonočno 
jutro, ni bil samo pozdrav, ki ga verni Judje tudi  

še danes tako radi uporabljajo. Ta pozdrav je 
pomenil vse, kar je Jezus zaslužil s svojim 

trpljenjem in smrtjo na križu. 
 

Mir in velika noč sta tesno povezana med seboj. 
Obhajati veliko noč, pomeni ustvarjati mir; 

pomeni, da smo se v postnem času spravili z 
Bogom in zopet našli pot k Bogu in k bližnjemu. 

 

Velikonočna skrivnost je edina, ki lahko v polnosti 
odgovori na vprašanje o smislu našega življenja. 

Ko se srečamo s trpljenjem in smrtjo, se nam 
navadno zruši osebni svet. Vse, kar doživljamo v 
takšnih trenutkih, se postavi pred nas, kot ovira, 

preko katere s svojimi človeškimi očmi ne 
moremo videti. A vstali Gospod vedno znova 

prihaja k nam in nas dviga z velikonočnim 
pozdravom: »Mir vam bodi!« 

 

Smisel, ki ga velikonočna skrivnost daje našemu 
življenju, je povzet v stavku, ki ga je zapisal 

apostol Pavel: »Če smo z njim umrli, bomo z njim 
tudi živeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi 

zakraljevali« (2 Tim 2,11-12). 
 

Na dar, ki nam ga je Kristus zaslužil, je potrebno 
svobodno odgovoriti. Tako da z zaupanjem, 

dejavno vstopimo v velikonočno skrivnost. Veliko 
noč lahko resnično doživimo le, če smo v veri 

prepričani v resničnost oznanila, ki ga poslušamo 
in, ko Jezusa Kristusa sprejmemo za svojega 

osebnega Gospoda in Odrešenika. 
 

Bistvo naše vere pa je v tem, da sprejmemo 
odločitev, ki daje smisel in pravo smer našemu 
življenju. Tako človek sprejema odrešenje in v  

nas na novo zaživi Božje življenje, da postajamo 
odrešeni ljudje. Zato sveti Pavel v Pismu 

Rimljanom pravi: »Če boš s svojimi usti priznaval, 
da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, 

da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen«  
(Rim 10,9). 

 

Vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so 
edina odprta vrata, kjer lahko najdemo spravo, 

polnost življenja, notranji mir in veselje. 
 

Želim vam doživete in lepe velikonočne 
praznike, naj vstali Gospod utrdi in pomnoži 

našo vero in naj naša srca napolni z veseljem 
in upanjem! 

 
+ Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit 

 

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA 
 

Kamen, ki je zapiral grob, je odvaljen. Gospod 
je tukaj, da nas rešuje iz naših stisk, iz naših 
grobov. Na nas je, na kateri strani groba želimo 
živeti – bomo obupali, jamrali, se pritoževali, ga 
odklanjali, ravnali po svoje  - ali pa bomo vse 
svoje življenje gledali v luči vstajenja, upanja, 
veselja, poguma in zmage:     
"Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca 
življenja!" Da, z menoj bo vse dni mojega 
življenja. Te besede me opogumljajo, tolažijo v 
moji nemoči, stiski, trpljenju. Če bi se bolj 
zavedali, kaj pomeni njegova navzočnost - 
kakšen vir moči bi bil to za nas! Skratka, vstali 
Jezus želi, da bi bil s svojo navzočnostjo v meni 
v stalno tolažbo, luč, veselje, moč … Nismo več 
osamljeni, ker je On z nami. Če se pa  kljub 
temu kdaj počutimo žalostne, boječe in krhke, 
je to po naši krivdi, ker ne pomislimo dovolj, da 
je On vedno z nami, da nam na skrivnosten 
način podarja dotike veselja.                                     

Gospod vedno znova v vsakem človeku išče to, 
kar je dobro, zato je tako pomembno, da se tudi 
mi naučimo iskati in videti dobro v nas in v 
ljudeh okoli nas.  

 

POGOVOR Z BOGOM 

Le kje si, Bog, zakaj mi ne odgovoriš, zakaj 
ves čas molčiš?                                                         

"S teboj sem, nič se ne boj! Ob tebi sem pri 
vsakem koraku."                                                 

Kako naj vem, da si tu, če te ne vidim, ne 
slišim, ne čutim?                                                           

"V tvoji besedi spodbude sem, v tvojem 
dejanju ljubezni, v tvoji dobri misli."                                                             

Ja, saj jaz zaupam. A kako naj to povem 
svojim bližnjim?                                                         

"Ljubi jih in jim odpuščaj, spodbujaj jih in 
bodi vesel! Po tvojem vzgledu me bodo 

našli."                                                                 
A to ne gre vedno. Tudi meni je kdaj težko, 

tudi jaz padem.                                                              
"Ni ti potrebno biti popoln. Jaz te ljubim 
takšnega, kakršen si. Hodi za menoj." 


