
J U L I J - A V G U S T 

Ponedeljek, 5. julij: Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope, druga 
zavetnika poleg sv. Andreja tudi mariborske metropolije.                                           
God tudi našega g. župnika. Naj ga Gospod obilno blagoslavlja, vodi, krepi in 
opogumlja, da bo zmogel izpolniti poslanstvo, ki mu ga je namenil. 

Nedelja, 11. julij – HENRIKOVA NEDELJA v Spodnji Kungoti ob 9.30. Sv. Henrik je 
bil dober, pravičen, pogumen, radodaren … nemški cesar in mož sv. Kunigunde. 

Slovesno sv. mašo bo vodil novomašnik g. Simon Lampreht.   "O Henrik predragi, 

čuvaj naš kraj, ti prosi za nas in pripelji nas v raj." 

 

11. julija v Pernici slovesnost zlate maše g. Marjana Nemca. 

                         
Nedelja, 25. 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 srečno prevožene kilometre 
namenimo svoj dar za nakup novih vozil misijonarjem. Bog naj nam na priprošnjo 
svetega Krištofa stoterno povrne! 
 
Sobota, 31. julij: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj Družbe Jezusove – jezuitov. Letos 
obhajamo 500 let od njegove spreobrnitve, zato obhajamo tudi Ignacijevo leto. 
Rodil se je v severni Španiji. Bil je vojak in v neki bitki je bil hudo ranjen. V času 
okrevanja je prebiral življenjepise svetnikov in se spreobrnil. Nam je najbolj znan po 
knjižici Duhovne vaje – ignacijanske DV v tišini. 

Nedelja, 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, največji cerkveni Marijin praznik, 
zapovedan. Od leta 1992 je dela prost dan. Obhajamo ga  katoliški in pravoslavni 

kristjani. Gre za enega največjih krščanskih praznikov, ki so ga slavili že v 

apostolskih časih, čeprav je bila ta verska resnica razglašena šele l. 1950. 

21.-23. avgust: Romanje v Medžugorje. 

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

je vedno tukaj in nas vabi, on nas ni odložil. Smo tudi mi z njim?  
________________________________________________________ 
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MOČ MOLITVE JE NEIZMERNA – JUTRANJA MOLITEV 

Gospod, v tišini tega rojevajočega jutra                                                                        

te prihajam prosit za mir, modrost in moč.  

Danes hočem gledati svet z očmi, polnimi ljubezni.                                                 

Biti potrpežljiv, razumevajoč in blag.                                                                        

Tvoje otroke, moje brate in sestre, želim gledati,                                                 

kot jih vidiš ti, torej videti samo dobro v vsakem. 

Zapri mi ušesa za vsako obrekovanje,                                                                          

varuj moj jezik pred vsako zlonamernostjo.                                                              

Naj v mojem duhu ostanejo le misli, ki blagoslavljajo. 

Naj bom tako dobrohoten in vesel,                                                                           

da bodo vsi, ki se mi bodo približali,                                                                            

začutili tvojo navzočnost.                                                                                         

Obleci me s svojo lepoto, Gospod,                                                                                

in naj te razodevam ves dan.                                                                                   
(Ignacio Laranjaga) 

 

GLEJ, STOJIM PRED VRATI IN TRKAM.                                                                          

ČE KDO SLIŠI MOJ GLAS IN ODPRE VRATA,                                                              

BOM STOPIL K NJEMU IN VEČERJAL Z NJIM,                        

ON PA Z MENOJ. (Raz 3,20) 

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


MARIJINO ZASPANJE, 15. avgust 

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj 

nam govori, da je ena izmed nas ljudi - 

Marija, dosegla polnost življenja, ki ga 

kristjani vidimo v večnosti. Marijino 

poveličanje je svojevrstni poklon krščanstva 

ženi, saj je Bog prav Marijo, mater in ženo, 

prvo na najodličnejši način poveličal v 

nebesih. S praznovanjem želi katoliška 

Cerkev poudariti tudi dostojanstvo in visoko 

poklicanost vsake žene. 

Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti, da sta v življenju 

pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. 

Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po 

Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika. 

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa 

božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem 

izročilu globoko zakoreninjeno. 

Ob prazniku številni Slovenci romajo v Marijina svetišča. Romanja imajo 

globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno 

zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v 

nebesih. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in 

mater, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika 

poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. 

MEDŽUGORJE – ŽE 40 LET SPOVEDNICA SVETA 

"Dragi otroci, ko bi vedeli, kako vas ljubim …" Medžugorje je v štirih 

desetletjih postalo za Lurdom in Fatimo najbolj poznan kraj Marijinih 

prikazovanj, ki na tem mestu še vedno trajajo. Je med tremi najbolj 

obiskanimi božjepotnimi kraji na svetu, na leto ga obišče dober milijon 

romarjev. Vatikan medžugorskih nadnaravnih dogodkov še ni priznal, je leta 

2019 uradno dovolil romanja v ta kraj.                                                                  

Glavni poudarki sporočil, ki jih zapisujejo in objavljajo, so spreobrnjenje, 

post, molitev, rožni venec, evharistija, pokora. Med slovenskimi romarji je 

Medžugorje zelo priljubljen romarski cilj. Kar nekaj je bilo v tem času 

fizičnih in notranjih ozdravljenj. Vidna znamenja Medžugorja so danes na 

ljudeh, na romarjih, na tistih, ki so tam našli svojo Mater. Veliko ljudi je 

pustilo star način življenja, morda po desetletjih šlo spet k spovedi, veliko je 

duhovnih poklicev, molitvenih skupin.                                                               

Naša župnija bo v Medžugorje poromala 20.-22. avgusta. Prijavite se. 

NOVOMAŠNIK                                          

SIMON LAMPREHT 

V nedeljo, 27. junija, je bil v 

mariborski stolnici posvečen v 

mašnika g. Simon Lampreht iz 

sosednje župnije Svečina. Novo mašo 

v domači župniji bo imel v nedeljo, 4. 

julija, ob 10. uri. Molimo zanj in za 

ostale letošnje novomašnike (7 jih je), 

da bi ostali zvesti poti, na katero jih je 

poklical Gospod, da bodo kruh in vino 

za lačne, luč za iskalce, odprto okno 

za žarek Božje ljubezni do vsakogar. 

MADEŽI:                                                                                                         
K neki ženi je prišla na obisk prijateljica. Ko sta pili kavo, je svoji obiskovalki 

dejala, kako neurejena je njena soseda. "Poglej samo njeno perilo, ki se suši na 

vrvici. Vidiš temne črte in lise na perilu?" Prijateljica je nejeverno stopila k oknu in 

dolgo gledala na sosedni vrt. Potem se je obrnila in rekla: "Draga moja, perilo tam 

zunaj je popolnoma čisto. Črte in temni madeži so na šipi tvojega okna."           

Druge ljudi gledamo iz svojega srca. Če je to umazano, vidimo vse napake … 
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