SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
14. PON
Povišanje sv. Križa
15. TOR
Žalostna Mati božja
16. SRE
Kornelij
17. ČET
Robert Bellarmino
18. PET
Jožef Kupertinski
19. SOB
Januarij

OZNANILA

Stična mladih: sobota,
19. september.
Avtobus odpelje izpred
7.30 + Angela Kern
cerkve v Stično ob 8.
Za blagoslov Stične mladih uri.
19.h + Milka Miklavčič
Nedelja svetniških
19.h + Logar Mihael

kandidatov:
Povabljeni na slavje, ki
bo v župnij Sveti Vid na
19.h + Marica Markič
Notranjskem. Avtobusni
prevoz ob 13.30. uri
19.h + Lovrenc in Doroteja
izpred
cerkve.
Beton
Prispevek
10€.
se
Nadi
8.h
za žive in umrle župljane Priglasite
20. NED
Zelko, tel. 2045 309.
25. ned. med letom 10.h + Rajko Miklavčič
21. PON
Matej
22. TOR
Mavricij
23. SRE
Pij iz Pietrelcine
24. ČET
Anton M. Slomšek
25. PET
Sergij Radoneški
26. SOB
Kozma in Damijan
27. NED
Slomškova nedelja

19.h + Anica in Jože Jeruc

19.h + Tončka Hudoklin
7.30

v dober namen

19.h + Antonija Zrimšek
19.h + Peter Špendal
19.h + Veronika Podpeskar
19.h + Julka Hostar,30. dan

Srečanje
biblične
skupine bo v četrtek,
17. septembra po sveti
maši. Lepo vabljeni vsi,
ki se želite v letošnjem
letu pridružiti.
Vsi
ministranti
vabljeni v torek 22.
septembra ob 18. uri na
srečanje kot pripravo na
dekanijsko srečanje v
Naklem v soboto, 26.
septembra ob 9. uri

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Tine Rozman
Namesto cvetja na
15.h
po namenu zakonskih
grob so darovali za
jubilantov
cerkev in maše:
+Julki Hostar: sin z
27. september: Nedelja
družino, sestra Lojzka,
zakonskih jubilantov
Čestitamo vsem, ki letos nečakinja Minka, Jožica
obhajate okroglo obletnico Finžgar in sosedje.
zakona. Prisrčno povabljeni +Ivanki Truden: brat in
na zahvalno mašo ob 15. uri. sestre, Mari Kern,
bratranec Mirko in
Hvala za vaše pričevanje!
sosedje.

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

V ŽUPNIJI KOKRICA BODO MISIJONSKI DNEVI
OD 15. DO 25. OKTOBRA.

Bralci božje besede v nedeljo
20.9.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
20.9.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Sara Peklenik
27.9.2015 ob 8. uri
1. berilo Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
27.9.2015 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Ana Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
20.9.2015: 25. nedelja med letom,
nedelja svetniških kandidatov
Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6-8;
Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo
izmed vseh zadnji in vsem
služabnik.« (Mr 9,35)
27.9.2015: 26. nedelja med letom,
Slomškova nedelja
4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-13.14;
Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48

»Kdor pohujša enega od teh
malih, ki verujejo vame….«
(Mr 9,42a)

Član župnijskega pastoralnega
sveta (ŽPS)
V župnijskem pastoralnem svetu
delujejo
izbrani
župljani
in
predstavniki vseh v župniji delujočih
skupin. Skrbijo za župnijsko
skupnost,
za
bogoslužje,
koordinacijo in socialne zadeve. ŽPS
podpira vse skupine in z njimi
sodeluje. Župnijski pastoralni svet je
sogovornik župniku pri vseh
župnijskih dejavnostih.
Starši so otroku prvi vzgojitelji v
veri. Prvih pet let življenja se
položijo najgloblji temelji v
otrokovo dušo. Najlepše besede o
Bogu se ohranijo iz ust staršev.
Zgled molitve se vtisne v otrokovo
srce. Z vstopom v šolo začeto delo
dopolnjuje župnijski verouk.
Katehist
ali
katehistinja
v
sodelovanju s starši otrokom in
mladostnikom pomaga odgovoriti na
mnoga življenjska vprašanja in jih
uvaja v skrivnosti vere.Katehist
mlade
pripravlja
na
prejem
zakramentov uvajanja v krščanstvo,
s
čimer
dejavno
sooblikuje
župnijsko skupnost.
Za mlade ljudi je pomembna pristna
duhovnost, ki dozori takrat, ko vero
posredujejo tudi drugim vrstnikom.
Animator (mladinski, birmanski,
oratorijski) se posveča delu z
mladimi. Dela na socialnem
področju,
pripravlja
mladim
primerno bogoslužje, oratorijske
projekte, skratka z besedo in

zgledom vodi zaupano skupino na
mladostnikom primerni stopnji.
Člani svetopisemske (biblične)
skupine prebirajo sveto pismo po
določenem
načrtu,
globlje
spoznavajo posebej izbrane teme, se
vanj poglabljajo v molitvi in študiju
in se trudijo, da ostajajo odprti
delovanju Svetega Duha, ki utira
vedno nove poti za razumevanje
svetopisemskega sporočila.

Cerkveni mešani pevski zbor
pod vodstvom prof. Marte Pirc
Močnik je že pričel s pevskimi
vajami.
V svojo sredo lepo vabi vse, ki ste
pripravljeni z darom svojega glasu
bogatiti bogoslužje.
Pevske vaje so vsako sredo
ob 20. uri.

Otroško mladinski pevski zbor
bosta vodili Patricija Pelc in Saša
Žitnik. Pevske vaje so vsako soboto
ob 17.30. uri.
Vabljeni, da se pridružite!

In vzel je otroka,
ga postavil v sredo mednje
in ga objel ter jim rekel:
»Kdor koli sprejme
katerega izmed takih otrok
v mojem imenu,
mene sprejme;
in kdor mene sprejme,
ne sprejme mene,
marveč tistega,
ki me je poslal.«
(Mr 9,36–37)
Gospod, jaz naj bom otrok evangelija?
Gospod, jaz, ki rad zapovedujem
in si druge podrejam, kot se mi pač ljubi?
Jaz, ki hočem biti največji?
Jaz, ki sem svojeglav in rad prisilim druge,
da so tiho, da najprej mene poslušajo?
Jaz, ki planem v jezi, da bi drugi popustili
mojim muham?
Zares jaz, Gospod?
Gospod, naredi iz mene otroka evangelija.
Vzemi me v svojo šolo!
Nauči me tvoje zapovedi,
po kateri se na prvem mestu ljubi Boga
in na prvem mestu služi svojemu bližnjemu.
Nauči me, da bom pozorno poslušal tvojo
besedo,
ki hoče spremeniti moje življenje!
Vzgajaj me proč od ošabnosti in laži!
Pouči mojega duha, da iščem samo tebe
in ti sledim z vsem srcem.
Gospod, kako rad bi bil otrok evangelija!
A. Hari, Srečanje z Jezusom danes

