
 

MESEC SRCA JEZUSOVEGA: Junij je mesec, ko še posebej gojimo pobožnost do 
Jezusovega Srca. V njem je izvir milosti in ljubezni. Priporočam molitev litanij Srca 
Jezusovega, v katerih izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo.  

MESEC DUHOVNIŠTVA: Za Petrovo škofje posvečujejo novomašnike, zato skoraj vsi 
duhovniki obhajajo obletnico svojega posvečenja. G. Ciril 49 let duhovništva. Ta mesec 
molimo za svetost duhovnikov, njihovo zvestobo in vztrajnost. Ob tem pa tudi za nove 
duhovniške in redovniške poklice.                                                                                                           
21. junija se ob 18.30 v stolnici začne 24-urna molitev za novomašnike in nove duhovne 
poklice                                                                                                                                        
Veroučno leto se je končalo. Naj pa se ne konča povezava z Bogom Očetom, z mašo, 
molitvijo in zaupanjem vanj. Lepe in duhovno bogate počitnice. 

9. junij: binkoštna nedelja  (Podaritev Svetega Duha)                                                                                               
10. junij.: Marija, Mati Cerkve  (Mati vsega vernega ljudstva)                                                                                                 
16. junij: Sveta Trojica   (V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha)                                                                                                              
20. junij : Sveto Rešnje Telo in Rešnja Kri – TELOVO, zapovedan praznik   (veselje in   
hvaležnost, da je Gospod med nami)                                                                                                    
23. junij: slovesni praznik telovega, procesija z Najsvetejšim.                                                      
29. junij ob 10. uri v stolnici posvetitev dveh novomašnikov 

 
ORATORIJ 2019: 4. – 7. julij. Naslov je Imaš moč. Letos se bomo srečevali s Petrom 
Klepcem. Animatorje, otroke in sodelavce podprimo z molitvijo, da bi tudi letošnji oratorij 
vse približal Bogu in bližnjemu. 
 

KAJ SE JE DOGAJALO V MESECU MAJU 
 
- Pri šmarnicah nam je Serafinček razlagal molitve in rožni venec. Lepo. 
- 5. maja je bila v Spodnji Kungoti maša za gasilce z gasilci Zg. in Sp. Kungote. 
- 9. maja je bilo dekanijsko romanje vdov in vdovcev na Koroško. 
- 5.-12. maja je bil teden molitve za duhovne poklice 
- 11. maja je bila končno spet ena cerkvena poroka. Gospod naj ju blagoslavlja. 
- 12. maj je bilo celodnevno češčenje pred Najsvetejšim in obisk župljanov iz Cirkovcev. 
- 19. maja je bilo v Zg. Kungoti prvo obhajilo (tudi Jurčani), 23 prvoobhajancev 
- 25. maja je bila v Sp. Kungoti slovesnost sv. birme z nadškofom Turnškom. 35 birmancev. 
- 26. maja Slovesnost 1. sv. obhajila v Sp. Kungoti. 8 prvoobhajancev. 
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MOLITEV:             MOLIMO ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

Gospod Jezus Kristus, veliki in večni Duhovnik,                                             
žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja.                                             

Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta,                                  
naj pošlje delavcev na svojo žetev.                                                                     

Pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke                                            
v duhu požrtvovalnosti.                                                                                            

Daj, da bodo velikodušno darovali                                                                             
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.                                                                  

Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste,                                                     
ki nam bodo darovali daritev svete maše,                                                             

delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali. 

Dobri pastir,                                                                                                            
varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.                                          

Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,                                                                    
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.                                                              

Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete Cerkve                                 
nesebično posvetijo vse svoje moči ohranjanju in                                            

širjenju tvojega kraljestva v neumrljivih dušah. 

Mati Marija, varuj naša semenišča,                                                                         
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,                                                             

ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen. 

GOSPOD, PROSIMO TE ZA VSE, KI V SEBI ČUTIJO TVOJ KLIC,                                          
NAJ JIH NE BO STRAH, DA TI ODGOVORIJO. 

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


DRAGOCENI SMO 

Največje veselje je v tem, da je Jezus v vsakršni situaciji z nami. To je najlepša 

novica! Jezus ni prišel na svet zato, da bo odpravil vse naše težave ali pa, da bo 
odpravil preizkušnje in trpljenje. Veliko globljega je v njegovem prihodu. Jezus je 

prišel k nam zato, da bi nam sporočil, da smo dragoceni, da imamo vrednost v 

Božjih očeh, in to tudi takrat, ko občutimo preizkušnjo oziroma ko nam ne gre od 

rok. To je najlepša novica, to je vir veselja. Bolj pomembno je biti dragocen v 
Božjih očeh, kakor pa biti dragocen v očeh tega sveta. Vse naše življenje je 

naravnano k njemu. 

VAS SKRBI ZA VAŠE OTROKE? 
 

Starševstvo pomeni številne radosti, pa tudi veliko križev. Eden izmed teh je 
nenehna zaskrbljenost za svoje otroke, še posebej ko odrastejo in začnejo sami 

skrbeti zase. To je lahko zelo stresno, vendar si tesnobo lahko olajšamo z vero in 

zaupanjem v Boga. 

Sv. Jožef, Jezusov krušni oče, je prav tako poznal zaskrbljenost staršev. Ravno zato 
so se mnogi skozi stoletja zatekali k njemu in ga prosili za posebno varstvo svojih 

otrok. Jožef velja za mogočnega priprošnjika in lahko zagotovi, da bo Bog slišal 

krike slehernih staršev, ki ga kličejo v veri. 

S spodnjo molitvijo boste svoje otroke posvetili sv. Jožefu in jih zaupali njegovemu 

ljubečemu varstvu. 

O sveti Jožef, mogočni priprošnjik, tebi je Bog sredi vseh nevarnosti tega sveta 
zaupal skrb za svojega edinorojenega Sina. Prihajava k tebi in te prosiva, da v 
svoje ljubeče varstvo sprejmeš otroke, ki nama jih je zaupal Bog. S svetim krstom 
so postali Božji otroci in člani Njegove svete Cerkve. Danes ti jih posvečava, da bi s 
to posvetitvijo postali tvoji krušni otroci. Varuj jih, vodi njihove korake v življenju, 
njihova srca oblikuj po Jezusovem in Marijinem srcu. 

Sv. Jožef, ki si občutil stiske in skrbi starševstva, ko se je deček Jezus izgubil, 
obvaruj najine drage otroke za vekomaj. Bodi njihov oče in svetovalec. Naj kakor 
Jezus rastejo v modrosti in milosti pred Bogom in ljudmi. Obvaruj jih pred 
pokvarjenostjo tega sveta in nama nakloni milost, da bova nekoč za vedno 
združena z njimi v nebesih. Amen. 

"GLEJ, JAZ BOM S TEBOJ IN VAROVAL TE BOM, KJER KOLI BOŠ 
HODIL."  1Mz 28,15 

STARŠI SO NA SREČANJU DRUŽIN 

                Aninega sklada prisluhnili predavanju Aleša Čerina, ki je spregovoril o tem, da je 

treba otroke vreči iz gnezda. Kot je dejal, je šlo za provokativen naslov, vendar je treba po 

njegovih besedah otroke pripraviti na ta korak. »Se pravi, da se zavedaš, ko se otrok rodi,  da 

bo šel od doma in potem ga od zibke naprej pripravljaš oziroma mu razvijaš mišice. Pa pri 

tem ne mislim samo fizične mišice, ampak tudi mišice volje, naravnanosti, uma, spretnosti, 

vrednot, odgovornosti. Ves čas mu jih krepiš. In potem je sposoben odleteti iz gnezda, in ko 

pride čas za to, da mu pri tem tudi pomagaš,« je dejal staršem in dodal, da pri trditvi otroka, 

da gre, ne vprašaš, kdaj se vrne, ampak do kdaj ga ne bo. Opozarja, namesto da bi starši 

krepili 'mišice' svojih otrok, delajo namesto njih in mišice zakrnijo. Vse je povabil, naj bodo 

na to pozorni. Otrok nimamo zase, ampak smo jih dobili v dar, da jih  pripravljamo za 

samostojno, odgovorno življenje. Od prvega dne. 

OPRAVLJANJE KOT TERORIZEM 

Papež meni, da je opravljanje celo eno najgrših dejanj, ki jih lahko stori kristjan. Zelo malo je 

takšnih stvari, ki lahko tako hitro škodujejo skupnosti, kot je opravljanje. To namreč uniči 

zaupanje in škoduje odnosu. 

“Ali veste, da je opravljanje terorizem?” je vprašal papež v enem izmed svojih nedavnih 

nagovorov javnosti. “Da, opravljanje naredi natančno to, kar naredi tudi terorizem: človek se 

približa, govori z nekom, odvrže bombo opravljanja, uniči in tiho odide.” 

 

Letošnji birmanci iz naše doline z nadškofom Turnškom v Spodnji Kungoti 
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