
KAJ BO V JANUARJU  
      

SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM V PRIHODNJE  
S ponedeljkom od 4. januarja so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom. Vendar 
v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih 
predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se 
držimo razdalje 1.5 m, družine lahko sedijo skupaj..Predlagam, da daste prednost 
svojcem, za katere je sveta maša. 
 

6. jan.: Gospodovo razglašenje, slovesni praznik: Modri so prinesli zlata – ker je 
Novorojeni Kralj, kadila – ker je Novorojeni Bog, mire – ker bo Novorojeni umrl za 
ljudi. Tudi mi darujmo: zlata – svoje najdragocenejše, kadila – vse prijetno in 
dišeče, mire – vse, kar je grenkega in bridkega. 
 
1o. jan.: Jezusov krst v Jordanu: Ne spominjam se svojega krsta. Prvi "da" 
Gospodu so izrekli starši. Hvaležna sem jim za to. Izročili so me Njemu, ki me je 
ustvaril, mi podaril novo življenje in me poslal na pot. Z leti vedno bolj hrepenim po 
Božji bližini, po svobodi, po odrešenosti, ki je po krstu v Jezusu Kristusu. 

18. do 25. januar: TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV. V 
ekumenskem gibanju je prepoznati delovanje Svetega Duha, ki »v vseh Kristusovih 
učencih budi željo in prizadevanje, da bi se vsi na način, ki ga je določil Kristus, 
miroljubno zedinili v eni čredi pod enim pastirjem«. Papeški svet predlaga 
premišljevanje o edinosti z naslovom »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste 
obilo sadu.« Jn 15,5 

 VERSKI TISK V LETU 2021  
Družina – 119,60€, Ognjišče – 33,50€, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 €, 
Prijatelj 12 €, Misijonska obzorja 10 €, Beseda med nami 23.70 €.                  
Prosim, da ostanete naročniki verskega tiska. Dobrodošli tudi novi naročniki. Ob 
vsej medijski poplavi so krščanske knjige, časopisi, revije, tisti, ki nam pomagajo 
razumeti svet okrog sebe. Lepo in prav je, da ima vsaka družina naročen tudi 
kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam  branje verske literature.  
 
24. jan.: nedelja Božje besede: Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za 
Gospodov dar, da nam v njem razlaga smernice za življenje. Kot prve učence  
Gospod tudi nas  kliče, naj hodimo za njim, naj ga zares sprejmemo in delimo z 
njim svoje resnično življenje, naj mu pripovedujemo in izročimo svoje skrbi, 
hrepenenja, svoje stiske in veselja. Vsak dan se ustavimo ob Njegovi besedi. 
 

PRIDITE IN SPOZNAJTE, KAKO DOBER JE GOSPOD!                                         
LEPO VABLJENI SPET V CERKEV K MAŠI, MOLITVI, ZAKRAMENTOM. 

NAJBRŽ ŽE MOČNO POGREŠATE BLIŽNJI STIK Z JEZUSOM                                    
V TABERNAKLJU. 
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Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

odgovarja župnik Ciril Kocbek,  mobi 041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com 

 
   ŽUPNIJSKI LIST 

   GORNJA SV. KUNGOTA 
 

          JANUAR  2021 

_________________________________________________ 

MOLITEV ZA ODPRTOST IN RAZPOLOŽLJIVOST 

GOSPOD, ODPRI MI OČI, RAZŠIRI MOJ POGLED IN MOJE ZANIMANJE,                  
DA BOM VIDEL, ČESAR ŠE NE POZNAM. 

GOSPOD, ODPRI MI UŠESA, DAJ MI OSTER SLUH IN POZORNOST,                 
DA BOM SLIŠAL, ČESAR ŠE NE RAZUMEM. 

GOSPOD, DAJ MI VELIKODUŠNO SRCE, KI SE BO PREPUSTILO TVOJI BESEDI 
IN BO TVEGALO STORITI, ČESAR ŠE NI STORILO. 

GOSPOD, VEM, DA ŽIVIM LE TEDAJ, KADAR TI DOVOLIM,                                    
DA ME IŠČEŠ IN SPREMENIŠ. AMEN. 
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ALI SI KDAJ POMISLIL, KAKO BI BOG MOLIL OČENAŠ? 

Otrok moj, ki si na zemlji, zaskrbljen, samoten, zmeden.                             
Zelo dobro poznam tvoje ime in ga izgovarjam, ker te ljubim.                         
Ne. Nisi sam, ampak jaz bivam v tebi in skupaj bova gradila kraljestvo, 
katerega dedič boš ti. Všeč mi je, če izpolniš mojo voljo,                                
kajti moja volja je,  da bi bil ti srečen.                                                           
Vedno računaj name in boš imel kruha za danes.                                           
Ne skrbi. Prosim te le, da ga znaš razdeliti z brati in sestrami. 

Molitev ni izpolnitev dolžnosti. 
Molitev ni blebetanje. Molitev je 
srečanje, je iskanje, je trkanje. Je 
prošnja in zahvaljevanje.                      
Je pogovor z Bogom (ne govor 
Bogu). Je biti pri Jezusu na 
obisku. 

STATISTIKA:  
 
Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo na prehojeno pot 
preteklega leta. Matične knjige obeh župnij so za leto 2020 zabeležile 
sledeče: 
Krstna knjiga: Zg. Kungota 7 krstov (3 f, 4 d, - 4 iz zakonov) 
                        Sp. Kungota 5 krstov (3 f, 2 d, -  /  iz zakona) 
Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega ni nobenega drugega 
zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in v veri Cerkve. 
Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten 
in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da 
se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam, naj dajo otroku s 
svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja. 
 
Poročna knjiga: Zg. Kungota 2, Sp. Kungota / 
    Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno 
povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, 
da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj 
medsebojni odnos povabite Boga. 
Mrliška knjiga: Zg. Kungota 18  (11 M, 7 Ž – 3 sprevideni!) 
                          Sp. Kungota 19  (12 M, 7 Ž – 3 sprevideni!) 
Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ, kar lahko 
storimo za naše drage pokojne. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku 
svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega 
življenja. 
 

Od  01.01.2020 do 31.12.2020  

so se mnogi poslovili od zemeljskega življenja. 

 
 

V matični knjigi župnije Gor. sv. Kungota je zapisano: 
 

ŽAUBI Leopold 

KOLMANIČ Jožef 

POTOČNIK Stanislav 

ŽNUDERL Pavla 

HALUŽAN Marija 

STOJKO Alojz 

PFEFFERLE Ida 

PFAJFAR Marija 

POLC Jožefa 

ŽNUDERL Franc 

POLC Maksimiljan 

KORADE Štefan 

ŠEŠKO Anton 

MARKSL Ana 

DIVJAK Marjan 

OBREHT Ivan 

POTOČNIK Vida 

MARCHESIELLO Clemente 

  09.10.1957 

 13.02.1954 

 29.12.1932 

 24.05.1935 

 14.08.1940 

 30.04.1934 

 26.03.1955 

 19.01.1930 

 30.11.1933 

 15.04.1968 

 07.09.1926 

 07.12.1962 

 11.09.1931 

 19.07.1950 

 02.12.1949 

 19.10.1928 

 19.04.1937 

 22.07.1939 

 15.01.2020 

 28.01.2020 

 04.02.2020 

 07.02.2020 

 08.02.2020 

 09.02.2020 

 19.02.2020 

 04.03.2020 

 06.04.2020 

 16.04.2020 

 25.07.2020 

 12.08.2020 

 13.08.2020 

 18.08.2020 

 19.08.2020 

 14.09.2020 

 08.11.2020 

 21.11.2020 
 

V matični knjigi župnije Sp. sv. Kungota je zapisano: 
 

RANTAŠA Franc 

FERK Franc 

ČURIČ Matilda 

ZEMLJIČ Jože 

LAZAREVIČ Milutin 

CEHNER Bojan 

CEHNER Terezija 

ŠMAJS Ivana 

ŠKOF Bojan 

DOPLER Ivan 

JERMAN Franc 

ZELENIK Janez 

LILEK Marija 
ŠABEC Marija 

POTRČ Adolf 

STEVANOVIČ Mihajlo 

FRAJZMAN Ana 

RIBIČ Ida 

ŽIŽEK Ivan 

 10.03.1972   

 31.07.1953 

 26.02.1929 

 12.09.1947 

 13.08.1947 

 30.09.1959 

 13.09.1941 

 19.06.1933 

 29.01.1965 

 02.08.1943 

 13.09.1935 

 13.04.1939 

 21.06.1935 
 03.11.1949 

 18.05.1941 

 04.10.1942 

 01.02.1938 

 16.10.1936 

 27.01.1932 

11.01.2020 

06.02.2020 

09.02.2020 

17.02.2020 

29.02.2020 

13.03.2020 

18.03.2020 

16.03.2020 

30.04.2020 

22.05.2020 

24.06.2020 

29.07.2020 

27.10.2020 
01.11.2020 

05.12.2020 

17.12.2020 

12.12.2020 

15.12.2020 

16.12.2020 

   


