SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
26. PON
sv. Kozma in Damijan
27. TOR
sv. Vincencij Pavelski
28. SRE
sv. Venčeslav
29. ČET
Mihael,
Gabriel, Rafael
30. PET
sv. Hieronim
1. SOB sv. Terezija
Deteta Jezusa

19.h + Valentin Maček
7.30

v zahvalo in priprošnjo
škofu Vovku
19.h + Mihael in Leopold
Baškovč
19.h + Jože in vsi iz družine
Žumer
19.h + Jožefa Finžgar, 30. dan
19.h + starše, brate in sorod.
Sajevic in Jerneja

2. NED
27. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Franc Grašič

3. PON
sv. Frančišek Borgia

19.h + Lojze šenk

4. TOR
sv. Frančišek Asiški
5. SRE
sv. Favstina Kowalska
6. ČET
sv. Bruno
7. PET
Rožnoven. Mati Božja
8. SOB
sv. Benedikta
9. NED
28. ned. med letom

OZNANILA
V mesecu oktobru bo
pričetek rožnovenske
pobožnosti zvečer ob
18.15. uri: izpostavitev
najsvetejšega,
litanije, rožni venec,
ob 19. uri sveta maša.
Krstna nedelja bo 2.
oktobra. Priglasitev in
priprava na krst v
ponedeljek,
26.
septembra po sveti
maši ob 19. uri.

Molitev
Binkoštne
dvorane bo v četrtek,
29. septembra ob
7.30
v dober namen
19.h + Franc Škofic, c. na Brdo 17.30. uri
19.h + Alojzij Likozar
19.h

za duhovne poklice

19.h + Justina in Jurij Dolenec
19.h + Silvester Krumpestar
8.h
za žive in umrle župljane
10h + Stanislav Rode, obl.

Svetopisemskih uric
za otroke od 3. do 6.
leta letos ne bo, ker je
premalo priglašenih.
Otroško mladinski
pevski zbor bo imel
redne vaje vsako
soboto eno uro pred
sveto mašo.

Namesto cvetja na grob + Ani Rode so za svete maše Na prvi petek, 7.
oktobra bom kot
darovali sosedje. Bog povrni.
običajno obiskal z
zakramenti bolnike in
Romanje na Šmarjetno goro
Na predvečer Marijinega meseca oktobra bo ob 20.30. uri ostarele.
peš romanje. Namen: za blagoslov obnove misijona v
naši dekaniji.
Odhod z Delavske ceste. S seboj vzemite primerno
svetilko in rožni venec. Vabljeni vsi, ki zmorete.
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25. SEPTEMBER – SLOMŠKOVA

NEDELJA ZAKONSKE ZVESTOBE

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

Abraham mu je rekel:
“Sin, spomni se,
da si v svojem življenju
prejel dobro in
prav tako Lazar húdo;
zdaj se tukaj veseli,
ti pa trpiš. In vrh tega
je med nami in vami
narejen velik prepad,
da tisti, ki bi hoteli od tod
priti k vam, ne morejo;
pa tudi od ondod
ne morejo sem.”
In rekel je:
“Prosim te torej, oče,
da ga pošlješ v hišo
mojega očeta;
imam namreč pet bratov
in naj te posvari, da tudi oni
ne pridejo v ta kraj trpljenja.”
(Lk 16,25–28)

Sveto pismo nam pravi nekaj
lepega: moški najde žensko,
srečata se; a moški mora nekaj
zapustiti, da bi jo našel v polnosti.
Zato bo moški zapustil svojega
očeta in svojo mater, da bi šel z
njo. To pomeni začeti pot. »Mož je
vse za ženo in žena je vse za
moža« (papež Frančišek).
Vsi zakonci, ki letos obhajate
»okrogli« jubilej skupne poti,
sprejmite iskrene čestitke in dobre
želje, da bi vam ljubezen še naprej
pomagala iti naprej.
V mesecu oktobru bo tudi naša
župnijska cerkev praznovala na
žegnansko nedeljo okrogli jubilej

let posvetitve
Z obnovo misijona 15. in 16.
oktobra se želimo duhovno
obnoviti in povezati v živo
občestvo.

Bralci božje besede v nedeljo
2.10.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
2.10.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Neža Sitar
9.10.2016 ob 8. uri
1. berilo Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
9.10.2016 ob 10. uri
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Juš Grah
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
2.10.2016: 27. nedelja med letom,
rožnovenska nedelja
Hab 1,2-3;2,2-4; Ps 95,1-2.6-7.8-9; 2
Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10

Apostoli so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!« (Lk 17,5)
9.10.2016: 28. nedelja med letom
2 Kr 5,14-17; Ps 98,1-4;
2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19

Ko je eden izmed njih videl, da
je bil ozdravljen, se je vrnil in z
močnim glasom slavil Boga
(Lk 17,15)

Rožni venec

je moja najljubša
molitev. Je čudovita molitev, čudovita
v svoji preprostosti in globini. Zares,
na ozadju besed zdravamarije se pred
očmi duše vrstijo najpomembnejši
prizori življenja Jezusa Kristusa.
Hkrati more naše srce ključiti v
zaporedje skrivnosti rožnega venca
vse dogodke, ki sestavljajo življenje
posameznika, družine, naroda, Cerkve
in človeštva; osebne izkušnje in
doživetja bližnjega, posebej tistih
ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri
srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega
venca utripa ritem človeškega
življenja.
sv. Janez Pavel II.

Teden za življenje
2. – 9. oktober 2016

Naloga Cerkve je, da omogoči
Božjemu kraljestvu, ki se je z
Jezusom že začelo, da med vsemi
narodi vzkali in raste.
(KKC 763–769, 774–776, 780)

Kamor je prišel Jezus, tam so se
nebesa dotaknila zemlje: nastopilo je
Božje kraljestvo, kraljestvo miru in
pravičnosti. Cerkev služi temu
Božjemu kraljestvu. Ni sama sebi
namen. Nadaljevati mora, kar se je z
Jezusom začelo. Ravnati mora tako,
kot bi ravnal Jezus. Po svetih
zakramentih nadaljuje Jezusova sveta
znamenja. Razširja Jezusove besede.
Zato je Cerkev kljub vsej svoji
šibkosti krepak kos nebes na zemlji.

ko se počutim neljubljeno
ko jaz ne morem biti jaz
kadar je dedi pijan
ko me križ pritiska k tlom
ko me je strah
ko sem skregan
ko nisem prepričana v svojo
življenjsko pot

Zavetje najdem pri …

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj je naloga Cerkve?

•
•
•
•
•
•
•

To besedo smo letos izbrali za geslo,
misleč na mnoge stiske, ki jih
doživljajo že nerojeni otroci, mladi,
družine. Želeli bi, da bi si ob Tednu
za življenje v stiskah bolj pomagali
dvigniti pogled k Njemu, ki je za
vsakega Zavetje in ki je Življenje
sâmo. Zdaj in vso večnost.
Mladi so v Stični svoje stiske in
svoje zavetje izrazili takole:

Zavetje iščem, ko…
• ko mi je hudo, ko sem v stiski, ko
iščem pravo pot
• ko se počutim osamljenega in
zavrženega
• ko ne vem več, kaj je smisel dneva

• pri starših
• pri prijateljih
• pri družini in prijateljih, skratka v
LJUBEZNI
• pri družini in pri Bogu
• pri svojih bližnjih
• vprašam koga starejšega
• v pogovoru z ljubljeno osebo
• v molitvi, pri Bogu
• pri našem Gospodu
• pri Bogu, ker se lahko vedno
zanesem nanj!
• v cerkvi, ko se počutim majhna, a
ljubljena
Teden za življenje bomo letos začeli
na Brezjah v nedeljo, 2. oktobra:
ob 15. uri molitvena ura za življenje
ob 16. uri evharistično bogoslužje

