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

1.julij: PRVI PETEK. Molitev za nove duhovniške poklice ob 9. uri, ob 10. uri sv. 
maša, po njej druženje v učilnici. 

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.                            
10. avgusta pa ga ob njegovem rojstnem dnevu priporočimo Sv. Trojici in Mariji. 

Nedelja, 10. julij – HENRIKOVA NEDELJA v Spodnji Kungoti ob 9.30. Sv. Henrik je 
bil dober, pravičen, pogumen, radodaren … nemški cesar in mož sv. Kunigunde.  

    
15.-17. julij ROMANJE V MEĐUGORJE. Polno. Odnesite pred Marijo prošnje 

naše župnije in prinesite blagoslova za vse nas.   

                   
Nedelja, 24. 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! 
 
Nedelja, 31. julij: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj Družbe Jezusove – jezuitov. 
Zaključujemo Ignacijevo leto. Kakšne "topovske krogle" pa spreminjajo naša 
življenja?Letošnji oratoriji spregovorijo o življenju in delu  tega velikega moža z 
naslovom: Za Božjo slavo. 

Ponedeljek, 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. 

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 – psalm 139 

Gospod, preizkusil si me in me poznaš.                                                                  
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,                                                                        
od daleč razumeš moje misli.                                                                                   
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,                                                                  
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.                                                                             
Zares, besede še ni na mojem jeziku,                                                                         
glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti.                                                                  
Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko.  

Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu.                        
Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,                                            
čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro pozna. 

Moj zarodek so videle tvoje oči,                                                                                
v tvojo knjigo so že bili zapisani vsi moji dnevi,                                                      
in kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi. 

Ne skrivaj svojega obličja pred mano.                                                                            
Daj mi zjutraj zaznati tvojo dobroto, saj vate zaupam.                                               
Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim,                                                                       
kajti k tebi povzdigujem svojo  dušo.                                                                                                                     
Uči me izpolnjevati tvojo voljo, saj si ti moj Bog. Amen. 

GOSPOD TE BO VAROVAL VSEGA HUDEGA,                                  

VAROVAL BO TVOJE ŽIVLJENJE. GOSPOD BO VAROVAL 

TVOJE PRIHAJANJE INODHAJANJE OD ZDAJ IN DO 

VEČNOSTI Psalm 121, 7-8.  

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


HUDIČ IN MOLITEV 

Nekoč se je hudič odpravil po svetu, da vidi, kako ljudje molijo. Njegovo 

potepanje je bilo kratko, ker so bili ljudje, ki molijo, silno redki. Zadovoljen 

je bil tudi zato, ker so molitve ljudi postale golo ponavljanje besed in njemu 

popolnoma neškodljive.  

Ko se je vesel vračal v pekel, je na polju opazil kmeta, ki je silovito mahal z 

rokami. Radoveden se je skril za grm in ga opazoval. Mož se je žolčno 

prepiral z Bogom, mu postavljal zahteve in ga obtoževal. Po naključju je 

tedaj prišel mimo duhovnik.                                                                          

"Dobri človek," je rekel kmetu. "Kaj vendar počneš? Mar ne veš, da je greh 

prepirati se z Bogom?"                                                                                     

Kmet mu je odgovoril: "Gospod, z Bogom se prepiram zato, ker vanj 

verujem; postavljam mu zahteve, ker zaupam Vanj; obtožujem ga, ker vem, 

da me posluša."                                                                                       

"Neumnosti govoriš," mu je odvrnil duhovnik in odšel.  Hudič, ki ve več kot 

duhovnik, pa se je zelo prestrašil. Odkril je namreč človeka, ki je še znal prav 

moliti. 

KAJ TI DA MOLITEV 

Nekega starejšega moža so vprašali: "Kaj ste dobili v življenju, ko ste redno 

molili?" Odgovoril je: "Nič nisem dobil, sem pa veliko izgubil: jezo, 

sebičnost, pohlep, malodušnost, bojazen, strah pred smrtjo …" 

Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo 

zgodilo. (Mr 11, 24)  

Verjameš v moč molitve? Molitev je temelj 

našega osebnega odnosa z Bogom. Pomembno 

je, da našemu Očetu znamo predati svoje skrbi, 

trpljenje in goreče prošnje, hkrati pa popolnoma 

zaupamo v Njegovo sveto voljo. 

Posebno moč ima molitev za druge, zlasti 

občestvena molitev, ki nas kristjane povezuje med seboj in včasih dela 

čudeže. Molimo za svoje otroke, bližnje, trpeče, za duhovnike, za …                                       

Molitev pomaga na različne načine. Ljudje med molitvijo lahko prejmejo mir, 

sprostitev, olajšanje, tudi tolažbo. Nekateri preko molitve dobijo novo upanje 

in spoznanje, da situacija ni tako tragična. Molitev dela tudi čudeže, kot so 

ozdravljenje bolnih, okrevanje ... Bog uslišuje prošnje: nekdo npr. dobi novo 

službo, se spravi z bližnjim v družini, dobi uvid, kako v življenju naprej. 

Mnogokrat je dar molitve moč, pogum in veselje. 

SINODALNO DOGAJANJE V NAŠI ŽUPNIJI 

je odvisno od vsakega izmed nas, koliko je 

pripravljen narediti za župnijsko občestvo. 

Pogovori v določenih skupinah (bralci, 

molivci, Karitas, ŽPS) so bili kar živahni in so 

nakazovali določene spremembe, nadgradnjo.                           

Vodje skupin imajo zapisnike teh pogovorov, 

da bi jih večkrat spomnili na rečeno.                  

Kako gre? Kaj se premika? 

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA:  

V ponedeljek, 9. maja 2022, je v Ljubljani na Rakovniku potekala 130. redna 

seja Slovenske škofovske konference. Škofje so sklenili, da je od                       

1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za mašo) 23,00 EUR; mašni 

štipendij za gregorijanske pa 750,00 EUR.                                                           

Dragi verniki!                                                                                                       

Mašni nameni so najpogosteje za rajne sorodnike. Zelo primerno in 

priporočljivo pa je, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe 

Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v 

zahvalo, v čast, ali v obliki prošnje (npr. v zahvalo Materi Božji, za zdravje, 

za dobro letino, dobro vreme, nove duhovne poklice, …)                             

Duhovniki se zahvaljujemo, da darujete za mašne namene, po katerih 

darujemo mašo. S tem darom, ki ga namenite za sv. mašo, izražate podporo 

poslanstvu Cerkve in vzdržujete duhovnike. Zahvaljujem se vam za vaše 

darove. 

BODITE DOBRI LJUDJE. DOBER ČLOVEK JE KOT HOJA PO 

PESKU. NE SLIŠI SE KORAKOV, AMPAK SLEDI OSTANEJO.                

(S. Connery) 
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