SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
26. PON
Filip Neri
27. TOR
Alojzij Grozde
28. SRE
German Pariški
29. ČET
Gospodov vnebohod
30. PET
Kancijan
31. SOB
Obiskanje Device
Marije
1. NED
7. velikonočna ned.

OZNANILA

7.30
19.h
7.30
19.h
7.30
19.h
8.h
19.h

za blagoslov dela in polja
+ Sonja in druž. Kompare
za blagoslov dela in polja
+ Peter Kopač
za blagoslov dela in polja
+ starše in Breda Martinek V nedeljo, 1. junija bo
po maši ob 10. uri
+ Rozalija Gregorc
krščevanje.
Starši
+ Žan Zupanc, obl.
krstnih kandidatov ste
19.h + Polde Miklavčič, 30. d. vabljeni v ponedeljek,
26. maja po šmarnicah
na
priglasitev
in
19.h + Francka Škofic
pripravo.
Nabirka – pomoč
8.h
za žive in umrle župljane
Današnja
celotna
10.h + Jože Fende
nabirka v cerkvi je
2. PON
19.h + Jože Štern, 30. dan
namenjena
žrtvam
Marcelin in Peter
poplav. Posredovana bo
3. TOR
preko škofije škofom v
7.30 + Marija Mlaker
Karel Lwanga
Beogradu in Sarajevu,
4. SRE
ki bodo sredstva posre7.30
v dober namen
Peter Veronski
dovali poplavljencem.
5. ČET
19.h
za duhovne poklice
V nedeljo, 1. junija bo
Bonifacij
20.h – 21.h adoracija
nabirka
v
cerkvi
namenjena skladu soci6. PET
19.h + Marija Potočnik
Norbert
alnega zavarovanja za
duhovnike.
Vsem
7.30
v čast Mariji
7. SOB
darovalcem Bog povrni.
Robert Newminstrski 19.h + Vinko Vodnik
8.h
za žive in umrle župljane
8. NED
10.h + Francka Dolžan
BINKOŠTI
Namesto cvetja na grob so za svete maše
in cerkev darovali:
+Manci Benedičič: sosedje.
+Francki Škerjanc: sosedje z Golniške.
+Vidu Pahor: Knetovi in sosedje
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.
Prošnji dnevi pred vnebohodom
Molimo za blagoslov polja, pa tudi drugega človeškega
dela, odvrnitev nesreč, povodnji in drugih stisk.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Sestanek
župnijske
Karitas bo v sredo, 28.
maja po šmarnicah.
Molitev
Binkoštne
dvorane
bo
na
vnebohod ob 17.30. uri.
Na prvi petek bom
obiskal bolnike in
ostarele po domovih.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

JEZUS ODHAJA K OČETU, A NAS NE PUŠČA SAMIH

Vnebohod nam ustvari novo
Kristusovo bližino. Ne moremo ga
več videti in slišati, ampak on je v
nas, postal je naše najgloblje
bistvo; tam ga lahko vedno slišimo
v tihih impulzih svojega srca; tam
ga lahko vidimo, če pogledamo
vase in v svoji duši zaznamo
globoko notranji mir.
Kristusa ne vidimo v zunanji
podobi, gledamo ga z očmi vere
kot mir, kot sozvočje s samim
seboj. Ta uvid Božjega v človeku
lahko tudi vidimo: spoznavamo ga
po
izžarevanju
človekove
osebnosti,
po
skladnosti
njegovega življenjskega gibanja,
po sijaju njegovega obraza, po
sozvočju
njegovih
besed
z
njegovim bitjem …

Jezusovo slovo od učencev naj te
spominja na večkratno slovo, ki si
ga moral doživeti v svojem
življenju:
- posloviti si se moral od svojega
otroštva, mladosti;
- od časa svojih uspehov, ko so
te potrebovali in si bil v
središču življenja, od časa, ko
si bil poln moči;
- posloviti si se moral od
ljubljenih ljudi, od krajev, kjer si
rad živel …
Vsako slovo je boleče. Toda v
vsakem slovesu je priložnost za
začetek novega:
- Premisli, od česa bi se rad
danes poslovil! Kaj bi rad
opustil, da bi se lahko v tebi
razcvetelo novo življenje.
- Ko
se
sprehajaš,
si
predstavljaj, kako z vsakim
korakom puščaš za sabo ljudi,
kraje,
navade,
ranjenosti,
razočaranja – da zavestno
stopiš na novo pot.
- Posloviš se lahko, ker poznaš
tolažbo, da ne hodiš sam,
ampak hodi s teboj in v tebi
vstali Kristus, ki nas kljub
odhodu v nebo še vedno
spremlja na vseh poteh.
A. Grün

YOUCAT – katekizem za mlade
Bralci božje besede v nedeljo

Kaj se zgodi pri birmi?

1.6.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
1.6.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Vesna Rogl
8.6.2014 ob 8. uri
1. berilo Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec

»Kdor ima moje zapovedi
in jih spolnjuje, ta me ljubi;
a kdor ljubi mene,
ga bo ljubil moj Oče in ga
bom ljubil jaz in se mu razodel.«
Jn 14,21

8.6.2014 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Julija Rudež
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
1.6.2014: 7. velikonočna nedelja,
nedelja sredstev družb. obveščanja
Apd 1,12-14; Ps 27,1.4.7-8;
1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11

Razodel sem tvoje ime ljudem,
katere si mi dal od sveta.
Tvoji so bili, pa si jih dal
meni. (Jn 17,6)
8.6.2014: BINKOŠTI
Apd 2,1-11; Ps 104
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23

Učenci so se razveselili, ko so
videli Gospoda (Jn 20,20b)

1. junij
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja sredstev družbenega
obveščanja
Sredstva družbenega obveščanja
oziroma mediji so v veliki meri
prispevala, da danes življenje in svet
dojemamo hitreje ter v prostorskih
razsežnostih, ki so bile včasih
nepredstavljive.
Mediji danes niso izbira, temveč
življenjsko okolje, nekakšna nujna
danost, v kateri živimo in delamo.
Danes se zato vprašanje glasi: »Kako
bom uporabljal medije kot naslovnik
in ustvarjalec? In kako jih bom
uporabljal kot veren človek?« Vedeti
moramo, da je naše dojemanje
določenih dogodkov močno odvisno
od informacij, ki jih o njih dobimo,
in še bolj od različnih mnenj, ki jih
Vir: www.skofija-novomesto.si/oznanjevanje/mediji
slišimo.

Pri birmi je duši krščenega kristjana
vtisnjen neizbrisni pečat, ki ga lahko
prejmemo le enkrat in ki tega
človeka za vedno zaznamuje kot
kristjana. Dar Svetega Duha je moč
od zgoraj, s katero ta človek uresniči
milost svojega krsta in postane
'priča' za Kristusa. Obhajanje
evharistije je jedro krščanskega
občestva. V njej Cerkev postane
Cerkev.
(KKC 1302–1305, 1317)
Prejeti birmo pomeni skleniti z
Bogom 'pogodbo'. Birmanec reče:
»Da, verujem vate, moj Bog, daj mi
svojega Svetega Duha, da ti bom
povsem pripadal, da se nikoli ne
bom ločil od tebe in bom vse svoje
življenje pričeval zate s telesom in
dušo, v dejanjih in besedah, v dobrih
in slabih dnevih.« In Bog reče: »Da,
tudi jaz verujem vate, moj otrok – in
podaril ti bom svojega Duha, celo
samega sebe. Popolnoma ti bom
pripadal. V tem življenju in v večnem
življenju se ne bom nikoli ločil od
tebe. V tvojem telesu in v tvoji duši,
v tvojih dejanjih in besedah bom.
Celo, če me pozabiš, bom vendar tu
– tako v dobrih kot v slabih časih.«
Po vnebohodu obhajamo devetdnevnico pred Binkoštnim praznikom.
Odprimo srca delovanju sv. Duha.

Sklepamo šmarnično pobožnost.
Vsi, ki ste se trudili za lepo molitev
in petje, naj vas spremlja Marijino
varstvo, ki nas vedno vodi k Jezusu.
Njena priprošnja in zgled naj vam da
pogum, za zvesto izpolnjevanje
božje volje.

ORATORIJ 2014
Izteka se čas za prijavo na oratorij.
Animatorji vas vabijo, da se nam
pridružite na letošnjem oratorijskem
dogajanju, ki ga bodo ob veselju
otrok napolnjevale še: molitve,
kateheze, delavnice, velike igre,
oratorijska himna in še nekaj
drobnih skrivnosti, ki bodo delale
program še bolj zanimiv.

Marija Pomočnica
ni le zavetje za hudo uro.
To je materinsko poslanstvo,
da se po njej,
ki je proseča vsemogočnost,
po Svetem Duhu prenovimo
v Božje otroke.
(Franc Sodja)

