SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
29. PON
Muč. Janeza Krstnika
30. TOR
sv. Feliks (Srečko)
31. SRE
sv. Rajmund Nonat
1. ČET
sv. Egidij (Tilen)
2. PET
sv. Marjeta
3. SOB
sv. Gregor Veliki
4. NED
23. ned. med letom
5. PON
sv. Mati Terezija

19.h + Neža Šenk
7.30 + Marija Mali
19.h + Ciril Saje
19.h
za duhovne poklice
Po maši adoracija do 20.30 ure.
19.h + Jože Jordan
7.30 + Janez Štefe, obl.
19.h + Ivanka Trudn, obl.
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starši, sorodniki
in Anica Pernuš
19.h + Milka Klopčič

6. TOR
sv. Zaharija
7. SRE
sv. Marko Križevčan
8. ČET
Marijino rojstvo
9. PET
sv. Peter Klaver
10. SOB
sv. Nikolaj Tolentin.
11. NED
24. ned. med letom

7.30 + Manca Gale
19.h + Stanislav in Marija
Studen
8.h + Valentin Maček
19.h + Slavka Grašič
19.h + Anton Kavčič, 30. dan
10.h za dušno in telesno zdravje
19.h + Janko Likar
8.h
za žive in umrle župljane
10h + starše Sušnik in Zupančič

Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše:
+ Ani Flajnik: sosedje
+ Tonetu Kavčiču: sestri Malovrh in sosedje.
Bog povrni.

Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda.
Bog nas vidi, on bo naš plačnik.
(bl. Anton Martin Slomšek)
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OZNANILA
Krščevanje otrok
bo zopet v nedeljo,
4.
septembra.
Priprav staršev bo v
ponedeljek,
29.
avgusta po sveti
maši.
Vpis
otrok
v
veroučno šolo bo v
četrtek, 1. septembra
od 10. do 12. ure in
od 15. do 18. ure;
in v petek od 15. do
18. ure;
v sredo, 7. septembra od 16. do 18.
ure.
Spoved ob začetku
šolskega leta:
v ponedeljek, 5.
septembra:
ob 15.h: 3. razred
ob 17. uri:
8. in 9. razred
Četrtek, 8. sept.:
ob 15.h 5. raz.
ob 16.h 4. razred
Petek:, 9. september
15.30: 6. razred
16:30: 7. razred
Na prvi petek bom
kot vedno obiskal
bolnike in ostarele
po domovih
Nabirka za zavod
sv. Stanislava v
Šentvidu
bo
v
nedeljo, 4. 9.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

BOG NA PRVEM – VSE NA
PRAVEM MESTU

Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec
(Lk 14, 27)

Vzemimo svoj križ na svoja ramena
ter pogumno in z veseljem
začnimo pot na našo Kalvarijo.
V obhajilu je z nami Jezus,
kruh življenja, ter nam daje
življenje in moč.
Moč, ki izvira iz njegovega veselja,
krepkost, ki izvira iz njegovega
trpljenja.
Brez trpljenja, brez tega veselja
nič ni mogoče.
Ne zapravljajmo svojih moči
za nekoristne stvari,
ampak usmerimo svoje napore
v iskanje Ljubezni.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

Mati Terezija bo 4. septembra
razglašena za svetnico.

Pred leti je mlade na srečanju v Stični
nagovorila nekdanja uspešna smučarka.
Dokler je zmagovala, se je vse vrtelo
okrog nje. Biti na prvih straneh
časopisov je bilo nekaj običajnega. Ko
pa je prenehala, je v njenem življenju
zazijala praznina. Ni bila več v središču
pozornosti. Šport, za katerega je toliko
žrtvovala, ji ni pomenil nič več. V tej veliki
krizi bi se lahko z njo zgodilo marsikaj, a
ji je prav tedaj prišla tiho na pomoč njena
ostarela teta, globoko verna žena, jo
seznanila s krščanstvom
in ji
posredovala smisel življenja. Mlada
športnica
je
začela
obiskovati
katehumenat, prejela je krst in druge
zakramente.
Ko
je
mladim
pripovedovala, kaj je srečala v veri, jim je
dejala, naj se držijo Kristusa, in izrekla
stavek: Ko je Bog na prvem mestu, je
vse na pravem mestu.
Ljudje pa se bojimo Boga postaviti na
prvo mesto. Zdi se nam, da ne bo potem
nič ostalo za nas. Kdo ne pozna staršev,
ki se bojijo, da bi njihovi otroci vzeli vero
preveč zares, zato jim branijo, da bi
»preveč« hodili k maši, kaj šele na
duhovne vaje ali podobno. Drugi starši v
svoji
brezbrižnosti
otrokom
ne
posredujejo vere. Kaj pa bo dajalo
trdnost otrokom v življenju, če ne vera?
Česa pa se bo oklenil mlad človek, ko bo
v stiski? Na čem bo gradil svoje življenje,
če ga niso starši vzgojili v odpovedi za
žrtev, za ideale, za katere se splača kaj
žrtvovati?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo

8. september: Marijino rojstvo
Mali šmaren

4.9.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
4.9.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Neža Sitar
11.9.2016 ob 8. uri
1. berilo Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
11.9.2016 ob 10. uri
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Tevž Sitar

Katehumenat – priprava
odraslih na prejem
zakramentov uvajanja v
krščanstvo
(krst, obhajilo in birma)
Pričetek bo v ponedeljek, 5.
septembra ob 20. uri v Kranju,
Tavčarjeva 43. Srečanja so po 1 uro
na teden. Katehumeni prejmejo
zakramente na veliko soboto pri
velikonočni vigiliji. Podrobnejša
navodila prejmete na prvem
srečanju. Vsak katehumen si
pravočasno oskrbi tudi botra, ki ga
spremlja v pripravi. Spomnite na to
tiste, ki se za to zanimajo.

Evangeliji o Marijinem rojstvu ne
poročajo. Izročilo praznika Marijinega
rojstva temelji na apokrifnem spisu z
naslovom Janezov protoevangelij iz konca
2. stoletja. Avtorstvo dokumenta je sicer
dvomljivo, opisuje pa pomembno
zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove
matere. Katoliška Cerkev se skozi
cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva,
spominja rojstva še dveh oseb: Marije in
Janeza Krstnika. Pri ostalih svetnikih se
vedno spominja le dneva njihove smrti.
Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki
sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja.
S tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot
rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni
povezavi s prihodom Odrešenika Jezusa
Kristusa na svet. Zato imata Marijino
rojstvo in njena življenjska pot pomen, ki
presega njeno osebo.
Marijino življenje je neločljivo povezano
z Jezusovim življenjem, saj je s svojim
materinstvom
soudeležena
v
odrešenjskem načrtu, ki ga je Bog
pripravil za človeka in vsebuje
učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje
Božjega Sina Jezusa Kristusa. Marija je
kot Odrešenikova mati vključena v samo
jedro odrešenjskega načrta.

Veroučno leto 2016/17

VEROUČNI URNIK:

Vpis otrok za vse razrede bo v četrtek in
petek. Ob vpisu boste prejeli bogoslužni
zvezek. Za otroke 1. razreda prinesite
družinsko knjižico ali krstni list.
V letošnjem letu lahko vpišete tudi
otroke od 3. do 6. leta k
»Svetopisemskim uricam«. Katehizirala bo sestra Milena, kateheze bodo
od oktobra do maja. Otrokom želijo na
njim primeren način približati verske
resnice. Ob svetopisemskih likih naj bi
se srečala Bog in otrok v spoznanju, da
Bog ljubi kot mama – zastonj in z
nežnostjo.
Sveta maša ob začetku veroučnega leta
bo v nedeljo, 11. septembra ob 10. uri.
Redni verouk se bo začel v tednu po
11. septembru.

Svetopisemske urice (otroci stari
od 3 do 6 let): v četrtek ob 17. uri
1. razred: ponedeljek ob 16. uri
2. razred: ponedeljek ob 16. uri
(spodnja učilnica)
3. razred: ponedeljek ob 15. uri
4. razred: četrtek ob 16. uri
5. razred: četrtek ob 15. uri
6. razred: petek ob 15.30. uri
7. razred: petek ob 16.30. uri
Birmanska skupina: ponedeljek
ob 17 uri

Stična mladih
Bo v soboto, 17.septembra. Mladi,
prijavite se vsaj do nedelje, 11.
septembra zaradi organizacije skupnega
prevoza.

Srečanje starejših in v bolezni
preizkušanih faranov
Sveta maša bo v soboto, 10. septembra
ob 10. uri. Že od 9. ure naprej je
priložnost za spoved, da bi vas v svetem
letu usmiljenja še močneje zaznamovala
ljubezen Jezusovega srca.

Mladinska skupina: petek ob
19.30 uri (po maši)
Letos bodo katehizirali gospa Petra
Tomažič, gospa Mira Gale, župnik in
sestra Milena iz skupnosti šolskih sester
Zlato polje.
Tudi starši, ki vpisujete otroka k
verouku, ste že veliko storili za njegovo
duhovno rast. Bodite pripravljeni tudi v
tem šolskem letu z otrokom hoditi po
poti vere, se udeleževati bogoslužja in
spodbujati otroka za sodelovanje v
cerkvi – posebej za ministriranje in petje
v pevskem zboru. Brez tega bomo vsi
slabe volje: otrok, ker mu bo verouk
»brez zveze«, katehet, ker bo njegovo
delo neučinkovito, in starši, ker vas bo
otrok izzival in vam izpraševal vest.
Skupaj začnimo in prosimo Božjega
blagoslova s sveto mašo na katehetsko
nedeljo.

