
 
 

6. jan.: Gospodovo razglašenje: Samo poimenovanje dneva pravzaprav ni točno, 

saj Cerkev ne slavi treh kraljev, ampak Gospodovo razglašenje ali epifanijo, kar 

pomeni pojaviti, prikazati se. V epifaniji so zajeti trije dogodki, ki so vsak pa svoje 

“razglasili” Kristusovo božanstvo: poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v 

Jordanu in ženitovanje v Kani. 

 

7. jan.: Jezusov krst v Jordanu: Ko je prišel od Očeta določen čas, se je, čeprav je 

bil brez greha, uvrstil med grešnike, ki so od Janeza Krstnika prejemali krst pokore. 

Kakor vedno in v vseh stvareh je hotel tudi s prejemom Janezovega krsta izpolniti 

Očetovo voljo in biti kakor drugi. 

 

14. jan.: Pevci CPZ pojejo v cerkvi sv. Antona v Cerkvenjaku. 

 

28. jan.: nedelja Svetega pisma: Slovenski škofje so na predlog svetopisemskih 

strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo januarja razglasili za nedeljo Svetega pisma. 

Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše življenje. Spodbudila naj bi nas, da 

bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo. 

 

11. 4.-15. 4. Romanje v Assisi, Rim in Vatikan. Prijavite se pri g. župniku čim prej, 

preden drugi napolnijo avtobus. 

 

*  Pred novim letom so si nekateri naši ministranti z g. župnikom ogledali ulične 

jaslice v Vojniku, ta največji slovenski dogodek, kjer je postavljenih več kot 150 

jaslic in podob svete družine. 

 

                                     

BOŽIČNI 

ČAS 

nam 

preko jaslic 

govori, 

da nam je 

Bog blizu. 
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BESEDA ŽIVLJENJA:   Naše prošnje ob začetku leta 

Nebeški Oče,  ohrani v nas dar vere, upanja in ljubezni. 

Odpri naša srca za razumevanje tistih, ki živijo ob nas. 

Podeli vsem potrpežljivost, vedrino in zdravje. 

Napolni nas z ljubeznijo do bližnjega, da bomo pripravljeni 
vsakemu pomagati. 

Pomagaj naši družini, da bo iz ljubezni do tebe pogumno 
prenašala težave in ti velikodušno služila. 

Podpiraj nas v naporih in pri vsakdanjem delu. 

Naj v skrbi za vsakdanji kruh ne zanemarimo duhovnih 
dobrin. 

Izkaži umrlim iz naše družine svoje usmiljenje in jih sprejmi 
k sebi v večno življenje. 

To prosimo po tvojem Sinu, Jezusu kristusu, ki s teboj živi in 
kraljuje vekomaj. Amen. 

Starozavezna Aronova prošnja za Božji blagoslov:  
 

Gospod naj te blagoslovi in te varuje. 
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo 

milostljiv. 
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir. 

(4 Mz 6, 22-26) 

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


NAJLEPŠE DARILO 
 

Prazniki in prosti dnevi so se iztekli, otroci so komaj čakali, da se spet prične pouk. 

Ne verjamete? Veliko je takšnih, ki prav z veseljem hodijo v šolo. Saj so tam 

prijatelji, vedno se zgodi kaj zanimivega, še nekateri učitelji so prav prijetni.  

Tudi naši mladi prijatelji so se dobili pred šolo.  

»Kaj ti je prinesel Božiček? Kaj si dobil za novo leto? Ti je Dedek Mraz tudi  

kaj prinesel? ...« Vprašanja so kar deževala. Vsak je imel kaj novega – eden kapo, 

drugi šal, tretji bundo. Pa to še ni vse! Doma so imeli kopice igrač, sladkarij skoraj 

videti ne morejo več, tako so se preobjedli. In to naj bi bili prazniki ... 

Ob dveh so se zbrali pri verouku. V šoli so se že toliko hvalili z darili, da g. župniku 

niso imeli več mnogo povedati. Hotel jih je vzpodbuditi k razmišljanju: »Kaj mislite, 

kdo je dobil najlepše darilo?« 

Lahko si predstavljate hrup, ki je nastal. Končno so se skoraj že zedinili, da je  

najlepše darilo dobil Marko, ki mu je ati izrezal čudovite jaslice, skupaj pa sta jih 

dolgo postavljala. Minka pa ves čas ni mogla priti do besede. Vsem je želela povedati, 

kako lep božič je doživela – in to brez daril. Ko so ji le prisluhnili, so jo najprej 

začudeno gledali. Božič –pa brez daril! To preprosto ne gre! In Minka je razložila: 

"Pri nas doma je mami vedno povedala, kaj si želi za praznike. Tudi ati. Moji bratje in 

sestre so tako le izpolnili želje. Letos pa si je mami zaželela nekaj nenavadnega. 

Vsakemu od nas je napisala: 

'Želim si, da mi vsak od vas podari vsak dan v letu 

kakšno prijazno besedo.' Presenečeni smo gledali, a 

kmalu smo razumeli. Mami si želi, da se vsak dan vsaj 

malo pogovarjamo. »Ste se smejali njeni čudni želji?« 

je bila radovedna Ana. 

»O ne, sram nas je postalo, ker si mora mami to 

zaželeti. Še bolj presenečeni smo bili, ko smo tudi od 

atija in babice dobili pisemca z enako željo.«  
Otroci so skoraj pozabili na Minko in vsak je hotel povedati, kako malo imajo včasih 

časa za pogovor. Eden hiti sem, drugi tja. Vsi hitijo.  

»Pa saj to ne gre, da bi bil vsak dan prijazen!« je treščil Miha in radovedno vprašal 

Minko: »Ste jim podarili to, kar so želeli?« 

»Seveda!!! Tako smo si vsi v družini obljubili, da bomo bolj prijazni, da se  

bomo veliko pogovarjali in si vzeli vsak dan čas, da vsaj malo sedimo skupaj za mizo. 

Obljubili smo si, da bomo drug drugega spomnili, če bo na to pozabil. Ali ni to lepo 

darilo? Tako lepega božiča in novega leta še ni bilo v naši hiši!«  

In nihče ni več dvomil – Minka je gotovo dobila najlepše darilo.   Majda Strašek Januš                                                                  

                              Zg. Kungota                     Spodnja Kungota 
   Krsti               13                    8 
   Poroka       4                    2 
   Pokojni              16                            17  

Od  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  

so se mnogi poslovili od zemeljskega življenja. 

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

 
DOBAJ Ivana 

FABIJAN Stanislav 

HORVAT Terezija 

BRANISEL Jožica 

TRINKAUS Vida 

PRISTOVNIK Igor 

WALDHUBER Magdalena 

POLC Ksenija 

COLNARIČ Anton 

DREISIEBNER Sonja 

JANČIČ Peter 

ŽAVCAR Kristina 

HLADE Emilija 

GAČNIK Terezija 

BEHIN Zdravko 

ŽNUDERL Ivan 

 18.02.1938 

 20.08.1931 

 25.09.1929 

 05.01.1947 

 01.06.1930 

 25.11.1962 

 05.05.1935 

 15.07.1965 

 17.02.1941 

 29.12.1954 

 23.07.1937 

 23.06.1953 

 25.02.1925 

 30.09.1924 

 27.04.1948 

 24.03.1944         

 04.01.2017 

 23.04.2017 

 24.04.2017 

 27.05.2017 

 14.06.2017 

 29.06.2017 

 20.04.2017 

 11.07.2017 

 22.07.2017 

 24.07.2017 

 03.09.2017 

 01.10.2017 

 16.11.2017 

 24.11.2017 

 20.12.2017 

 11.12.2017 
 

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

 

KLOJČNIK Ferdinand 

KRAMBERGER Terezija 

HRASTNIK Drago 

MARKSL Nada 

POPIJAL Vera 

WEINGERL Veronika 

ČEPE Ana 

TRČAK Franc 

MEZGEC Vilko 

FRISCH Štefan 

EFERL Štefanija 

LEŠ Angela 

IGREC Ivan 

KOCBEK Marija 

KLAMFER Franjo 

PURKHARD Franjo 

KARNET Dušan 

 08.07.1947 

 02.04.1949 

 30.06.1940 

 07.06.1956 

 07.01.1948 

 18.01.1932 

 21.07.1917 

 16.11.1937 

 13.12.1970 

 22.12.1924 

 10.12.1944 

 14.05.1939 

  06.12.1943       

 22.03.1928       

 25.08.1948 

 25.01.1931  

 13.12.1946                       

 06.01.2017 

 08.01.2017 

 21.01.2017 

 11.03.2017 

 16.03.2017 

 25.03.2017 

 29.03.2017 

 31.03.2017 

         ? 

 05.06.2017 

 04.08.2017 

 01.09.2017 

 29.10.2017 

 29.10.2017 

 19.10.2017 

 17.10.2017 

 29.12.2017 

 

 
GOSPOD, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI, 

NAJ POČIVAJO V MIRU. AMEN. 

 


