
 
 

2. feb.: SVEČNICA - Jezusovo darovanje. V templju ga kot Božjega Sina 
prepoznata starček Simeon in prerokinja Ana. Prosimo za milost, da bi ga tudi 
mi prepoznali v ljudeh, ki jih srečujemo. In sveče, ki jih na ta praznik 
prižgemo, so znamenje Jezusa, ki je luč sveta. Povabimo ga v svoje življenje, 
da bo lahko preko nas svetil drugim. 
 

3. feb.: 1. nedelja v mesecu, god sv. Blaža, škofa in mučenca, ki je živel 
med 3. in 4. stoletjem.  Cerkev ta dan podeljuje Blažev blagoslov, ki naj bi nas 
obvaroval bolezni grla. Sveče, ki jih duhovnik uporablja pri  blagoslovu, 
simbolizirajo luč in zmago svetlobe nad temo, dobrega nad hudim. 
 

3. feb.: Ob 15. uri v Jarenini revija dekanijskih pevskih zborov. Tudi mi 
smo zraven. Pridite in uživajte v lepi pesmi in skupni mašni daritvi. 
 

11. feb.: Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov, ki ga je leta 1982 

razglasil pokojni papež Janez Pavel II. Ta praznik nas spominja na prvo izmed 

18 Marijinih prikazovanj v Lurdu 11. feb. 1858.  
 

Priprava na kungoško nedeljo: 
1. marec: prvi petek, srečanje za starejše in molivce za duhovne poklice 
2. marec: prva sobota, srečanje birmancev in mladih 
3. marec: god sv. Kunigunde, župnijski praznik.                                              
Sveta Kunigunda, prosi za nas. 

 

Romanja: 
9.-16. 3. Sveta dežela, Aritours 
4. 4.-6.4. nadškofijsko postno romanje na Poljsko 
21.6.-26.6. župnijsko romanje v Bolgarijo. Samo še nekaj mest je prostih. 

 
MOLITEV JE 

NAJMOČNEJŠE OROŽJE V PREIZKUŠNJI. 

NAJUČINKOVITEJŠE ZDRAVILO PROTI BOLEZNI. 

NAJDRAGOCENEJŠE DARILO NEKOMU, KI GA IMATE RADI. 
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BESEDA ŽIVLJENJA: Veliki in mali križ 
 

Prejšnji mesec smo razmišljali, kaj pomeni veliki križ, kaj izgovarjamo, ko se 
pokrižamo. Danes razmišljajmo, kaj izrekamo, ko se pokrižamo z malim križem. 

† na čelo: Boga prosimo, da vodi naše misli, da bodo dobre, plemenite in čiste, 
ter od nas odvrne negativne, ki nam povzročajo le slabo; 

† na usta: prosimo Boga, da bi iz naših ust prihajale dobre besede in bi z njimi 
vedno gradili Božje kraljestvo in bi bile bližnjim v dobro; 

† na prsi: prosimo, da bi v našem srcu vladala le ljubezen in božji zakoni, od 
nas pa naj odžene slabe misli in čustva, kot so jeza, sovraštvo, pohlep, 
poželenje … da bi postali pravi Božji častilci.  

Pokrižamo se umirjeno, zbrano, dostojno, v 
predanosti in s spoštovanjem. Pokrižajte vse, ki 
jim želite Božjega varstva. 

Zdaj, ko veste, kakšno moč ima v sebi znamenje 
križa, ga ne pozabite v veri in upanju narediti, 
preden odidete od doma, začnete delo, v težkih 
trenutkih … ne pozabite nanj tudi v veselih 
trenutkih! 

Pokrižajte sebe, bližnje: pokrižajte svojega otroka pred odhodom od doma, 
zvečer, pokrižajte moža oziroma ženo, brata, sestro, nečake, vnuke … vse, ki 
jim želite Božje varstvo. 

Ves čas prosite Boga, da bi vas in vaše bližnje obvaroval vsega zla. 

http://www.zupnija-kungota.si/
mailto:kocbek.ciril@gmail.com


Papež staršem krščenih otrok: Vaša naloga je posredovanje vere 

 »Starši, na začetku obreda vam je bilo 

zastavljeno vprašanje: 'Kaj prosite za svoje 

otroke?' In vi vsi ste rekli: 'Vero.' Vi Cerkev 

prosite za vero vaših otrok in na dan krsta so 

prejeli Svetega Duha, dar vere v svoje srce, 

v svojo dušo. Ta vera pa se mora razvijati, 

mora rasti. 

Preden bodo šli k verouku  in dobro študirali vero, se učili iz katehez, je 

potrebno vero posredovati, in to je delo, ki se tiče vas. To je naloga, ki ste jo ob 

prošnji prejeli, torej posredovati vero. To pa se počne doma. Kajti vera je 

vedno posredovana v družini, v ozračju doma. Vaša naloga torej je z zgledom, 

besedo posredovati vero, učiti jih narediti znamenje križa. Še v 1. razredu 

nekateri naredijo nekaj, kar se ne razume, kaj je. Kot prvo jih naučite prekrižati 

se.« 

Še papežev nasvet: "Ne prepirajte se pred otroki. 
Pomembno je posredovati vero s svojim življenjem vere, da bodo videli 

ljubezen zakoncev, da bodo doma videli mir, da bodo videli, da je Jezus tam. 

Dovolil si bom nasvet, oprostite mi, a tole vam svetujem: ne prepirajte se pred 

otroki! Nikoli. Normalno je, da se zakonca prepirata. Čudno bi bilo, da se ne. 

Delajte to, a da oni ne slišijo, da oni ne vidijo. Vi ne veste za stisko, ki jo ima 

otrok, ko vidi prepir staršev. In to je nasvet, ki vam bo pomagal posredovati 

vero. Posredovati.» 

KRISTJAN SEM. KAJ BEREM? KAJ POSLUŠAM? 

 

Povem ti, kaj berem. Tako ti povem, kdo sem. 

 

Kaj je na vaši mizi doma za branje? Ne recite, 

da nimate časa. So tam Slovenske novice,  

Lady, Sara, reklame, čvek literatura, … 

Kako vas to branje bogati, spodbuja k 

dobremu, kako vam daje pogum, smernice za 

življenje, razločevanje med dobrim in zlim? 

Vam daje ljubezen, varnost, spodbudo, vam širi 

duha …? 

Ali je morda na vaši mizi tudi DRUŽINA, 

ki v luči katoliškega družbenega nauka 

obravnava vsa področja življenja, na 

poseben način pa je namenjena slovenskim 

družinam doma in po svetu. Zato ima tudi 

posebno mesečno prilogo Naša družina. Na 

svojih tedenskih straneh prinašamo novice 

iz življenja Cerkve v Sloveniji in v svetu, 

objavljamo komentarje, reportaže, poročamo o kulturnih dogodkih in množici 

drugega, kar je pomembno za slovenskega kristjana. 

In OGNJIŠČE za mlade (tudi starejši ga radi prebiramo), revija, ki prinaša 

zanimive zgodbe iz življenja, spodbude za življenje mladih, vprašanja in 

dileme mladih, glasbo, knjige, misli, pogovore … 

In MAVRICA za otroke (zelo zanimivi stripi, otrokom na zanimiv način 

odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti, predšolskim otrokom ponuja obilo 

branja skupaj s starši, šolarjem širi obzorja, budi radovednost, prava revija za 

vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke! 

Ali celo SVETO PISMO, najpomembnejša knjiga, kar jih je bilo kdaj 

napisanih. Nobena druga knjiga ni imela večjega vpliva na svet, najbolj brana 

knjiga, ki jo prebira cel svet, saj je prevedena v več kot 2400   jezikov. 

Kristjani verujemo, da je pisanje Svetega pisma navdihnil Bog, kar pomeni, da 

so ljudje prenašali Božja sporočila, ki so namenjena vsem ljudem vseh časov in 

krajev.   

Namen Svetega pisma je pokazati nam, kdo je Bog in kaj je naredil za nas. Iz 

njegovih potez lahko bolje razumemo tudi, kaj Bog v svoji ljubezni pričakuje 

od nas. SP govori o resničnih ljedeh z resničnimi težavami, kakršne so tudi 

danes. Zato nas tudi nagovarja. Skozi dogodke lažje spoznavamo Boga in 

njegovo besedo za nas. 

Nisi pravi kristjan, če samo hodiš ob nedeljah 

k maši, kot nisi še avto, če stojiš v garaži. 

Kako torej živim svojo vero? 

NAŠ ZAKLAD JE SVETO PISMO, RADI GA 

PREBIRAJMO.  BOŽJA NAS BESEDA 

VABI, DA JO IZPOLNJUJEMO. 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revije/113CF5B37AE77C5EC1256ED3005BEC57

