SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
23. PON
Jožef Cafasso
24. TOR
Roj. Janeza Krstnika
25. SRE
Dan državnosti
26. ČET
Jožefmarija Escriva

19.h + Milka Miklavčič
19.h + starše in pokoj.. Zabret
8.h

za domovino

OZNANILA
Krščevanje
bo
v
nedeljo,
6.
julija.
Priprava in priglasitev v
ponedeljek, 30. junija
po sv. maši.

Četrtek, 26. junij:
19.h + Angelca Krč
17:30
molitev
Binkoštne dvorane
27. PET
Po sv. maši: srečanje
19.h + Rozalija Platiša
Srce Jezusovo
svetopisemske skupine
28. SOB
7.30
v čast Marijinemu srcu Na prvi petek, 4. julija
kot
običajno
Srce Marijino
19.h + starše in brate Ribnikar bom
obiskal in obhajal
8.h
za žive in umrle župljane bolnike in ostarele po
29. NED
10.h + Martin, Jože, Ana Mrgole domovih.
Peter in Pavel
Ob sklepu katehetskega
30. PON
19.h + Janez Plevnik
Oton
leta
se
prisrčno
zahvaljujem katehe1. TOR
7.30 + Albin Rozman
tom: g. Berti Frantar,
Olier Plunkett
Petri
Tomažič
in
2. SRE
19.h + Francka, Minka in
Anžetu Cunku za
Ptujskogor. Marija
Janez (Krajnik)
spremljanje
in
19.h
za duhovne poklice
3. ČET
poučevanje.
Bog
naj
Po maši molitvena ura in
Tomaž
evharistično čaščenje do 21. ure blagoslovi njihovo delo.
Župnik bo tudi med
4. PET
19.h + Janez Resnik, obl.
počitnicami med vami.
Urh
Vse potrebne stvari,
5. SOB
19.h + Magda Bašelj, 30. dan posebej razna potrdila
Ciril in Metod
za krst ali birmo - za
6. NED
8.h
za žive in umrle župljane botre pa urejajte po
Nedelja Slovencev 10.h + Rudi Majcen
svetih mašah. Takrat
po svetu
sem gotovo dosegljiv.

Oratorij in počitnice

Veroučna spričevala boste vrnili ob vpisu v novo
šolsko leto 2. in 3. septembra.
Želim vam vedre in ustvarjalne počitniške dneve.
Pričetek oratorija bo v nedeljo, 6. julija s sveto
mašo ob 10. uri. Po maši bo blagoslov Oratorija in
nadstreška. Med počitnicami se posebej varujmo
duhovne lenobe, ki pozabi na molitev in nedeljsko
sveto mašo.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Birmanci naj v počitnicah izberejo botra,
ki je za to poslanstvo
primeren. Če biva izven
domače župnije, naj do
septembra poskrbijo za
potrdilo.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Nedelja, 22. junij

29. junij: sv. Peter in Pavel

Spregovoril je Simon Peter
in rekel: »Ti si Kristus,
Sin živega Boga.«
Jezus mu je odgovoril:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
zakaj meso in kri ti nista
tega razodela, ampak
moj Oče, ki je v nebesih.
Pa tudi jaz tebi povem:
Vsakega torej, kdor bo mene
Ti si Peter (Skala) in
priznal pred ljudmi, bom tudi jaz
na to skalo bom sezidal
priznal pred svojim Očetom,
svojo
Cerkev in peklenska
ki je v nebesih;
vrata je ne bodo premagala.
kdor pa bo mene zatajil pred
Dal
ti bom ključe nebeškega
ljudmi, njega bom tudi jaz
kraljestva, in kar koli boš
zatajil
zavezal
na zemlji, bo zavezano
pred svojim Očetom,
v nebe-sih; in kar koli boš
ki je v nebesih.
razvezal na zemlji, bo
(Mt 10,32–33)
razvezano v nebesih.«
(Mt 16,16–19)
Naj se zgodi karkoli, Bog bo
skrbel za nas. Ne bojte se! Te
Peter Jezusu izpove svojo vero, ko ga
besede se v Svetem pismu
prizna za Mesija in Božjega Sina. Na
ponovijo v tej ali drugačni obliki
podlagi tega prejme posebno nalogo, za
365-krat. Za vsak dan v letu; da
kar evangelist Matej uporabi kar tri
bi vsak dan sredi preganjanja ali podobe: podobo skale, ki postane
stisk, preizkušenj ali trpljenja čutili temeljni ali vogelni kamen, podobo
Božjo bližino in skrb ter zaupali v ključev ter podobo razvezovanja in
Gospoda.
zavezovanja.

Bralci božje besede v nedeljo
29.6.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
29.6.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Lovro Grah
2. berilo: Sara Štirn
6.7.2014 ob 8. uri
1. berilo Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
6.7.2014 ob 10. uri
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Anže Cunk
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
24.6.2014: Roj. Janeza Krstnika
Otrok pa je rastel in se krepil v
duhu. In živel je v puščavi do dne,
ko je nastopil pred Izraelom
(Lk 1,80)
27.6.2014: Srcwe Jezusovo
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal
počitek. (Mt 11,28)
28.6.2014: Sv. Peter in Pavel
Apd 12,1-11; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9;
2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Simon Peter je odgovoril; rekel mu
je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga«
(Mt 16,16).

6.7.2014: 14 nedelja med letom
Zah 9,9-10; Ps 145; Rim 8,9.11-13;
Mt 11,25-30
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal
počitek. (Mt 11,28)

Ju-hu-hu … počitnice so tu!

Kako je z izkušnjo, da molitev ne
pomaga?

Beseda o bogoslužju

Spremenjenje
Spremenjenje je del maše, pri
katerem se kruh spremeni v
Jezusovo telo, vino pa v Njegovo
kri. Ko duhovnik izgovori nad
kruhom posvetilne besede »To je
moje telo« in nad vinom »To je moja
kri« se zgodi pravi čudež. Kruh
ostane samo še podoba kruha, ki
ohrani vse fizikalne lastnosti
količino, maso, barvo, vonj, okus…,
njegovo bistvo pa postane Jezus
Kristus. Prav tako se zgodi z vinom,
ki postane samo še podoba vina,
bistvo pa postane Jezus sam.
Jezus, ki je vsemogočen, bi lahko
storil, da bi se spremenile tudi
podobe kruha in vina in bi se kruh
tudi na zunaj spremenil v mso in
vino v kri. Če bi se spremenile
podobe, potem nam ne bi bila več
potrebna vera, saj bi naše gledanje
dejanskega mesa in krvi Jezusa
Kristusa vero spremenilo v vedenje.
Tako pa ostane spremenjene
skrivnost vere. Zato nam veljajo
Jezusove besede: Blagor tistim, ki ne
vidijo, pa vseeno verujejo.

YOUCAT – katekizem za mlade

Kljub temu da bo šolska torba
zdaj nekaj tednov počivala, je
prav, da odpremo oči in iščemo
novih znanj v naravi, ki nas
obdaja. Da bi pa slednje lahko
opazili, ni dovolj, da ves prosti
čas preživimo za računalnikom
ali televizijo. Organiziraj svoj
počitniški urnik tako, da bo
napolnjen z druženje s prijatelji in
družino.
Stopi
izza
sten
domačega stanovanja in občuduj
stvarstvo. Zahvali se zanj, pa tudi
za to, da smeš v njem uživati.
Kljub temu da v tem času ni
verouka, pa ne pozabi na Boga.
Naj te spremlja v tvojih
počitniških dneh. Ne pozabi se
mu zahvaliti, da te je spremljal v
vseh naporih ter veselju skozi
šolsko leto, in se mu priporoči, da
pazi nate, ko boš v počitniških
dneh
razposajeno
tekal-a
naokoli.

Molitev ne išče takojšnjega
uspeha, temveč išče voljo in
bližino Boga. Prav v navideznem
molčanju Boga je povabilo, da
gremo še korak naprej – v
popolno podaritev, brezmejno
vero, neskončno pričakovanje.
Kdor moli, mora Bogu pustiti vso
svobodo, da govori, kadar on
hoče, da izpolni, kar hoče, in da
se podari, kakor hoče.
(KKC 2735–2737)
Pogosto rečemo: molil sem – pa ni
nič pomagalo. Morda ne molimo
dovolj goreče. Tako je sveti arški
župnik nekoč vprašal sobrata, ki je
tožil nad svojim neuspehom: »Molil
si – zdihoval si … Ali si se tudi
postil, ali si tudi bedel?« Utegne se
tudi zgoditi, da Boga prosimo za
napačne reči. Tako je sveta Tereza
iz Avile nekoč rekla: »Ne moli za
lažja bremena, moli za močnejša
ramena!«
Če želimo videti živega Boga
iz obličja v obličje,
ga ne smemo iskati
na praznem nebu naše domišljije,
ampak v ljubezni do soljudi.
(Fjodor Mihajlovič Dostojevski)

