SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
1. PON
Egidij - Tilen
2. TOR
Marjeta
3. SRE
Gregor Veliki
4. ČET
Rozalija Sicilska
5. PET
Mati Terezija
6. SOB
Zaharija
7. NED
Angelska nedelja
8. PON
Marijino rojstvo
9. TOR
Peter Klaver
10. SRE
Nikolaj Tolentinski
11. ČET
Prot in Hijacint
12. PET
Marijino ime
13. SOB
Janez Zlatousti

OZNANILA

Krščevanje
bo
na
Angelsko nedeljo 7.
septembra po sv. maši
7.30 + Polde Miklavčič
ob 10. uri. Starše vabim
na
priglasitev
in
19.h
za zdravje
in božje varstvo
pripravo v ponedeljek,
1. septembra po sveti
19.h
za duhovne poklice
Po maši adoracija do 21.h maši.
Na prvi petek bom
19.h + Rado, Lojzka Anikič
obiskal bolnike, ki se v
in sestra Ivica
soboto
ne
morejo
10.h
po namenu bolnikov
udeležiti srečanja v
19.h + Marija, Stanislav Studen cerkvi.
Verouk
8.h
za žive in umrle župljane
V tednu od 8. do 13.
10.h + Anton in Jožefa Obed
septembra je spoved za
8.h + Rudolf Majcen, 30. dan
veroučence po začasno
19.h + Milka Klopčič, obl.
objavljenem
urniku
(prejšnja oznanila).
7.30 + Manca in Franc Grilc
19.h + stare starše Šenk

19.h + Anton Kozan
19.h + Jože in pokojne
Zupančič in SUšnik
19.h + Janko Likar, obl.

Na praznik Marijinega
rojstva
vsi
lepo
povabljeni k sveti maši,
pri
kateri
bom
blagoslovil
šolske
potrebščine.

Na katehetsko nedeljo,
14. septembra bomo
prosili blagoslov za
8.h
za žive in umrle župljane novo šolsko leto. Takrat
14. NED
boste prejeli veroučni
Povišanje sv. Križa 10.h + Alojz Pičman
urnik.
19.h + Rozi in Andrej
Pungeršek

Srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih bo v
soboto, 6. septembra ob 10. uri.
Jezusu so bili najbolj pri srcu vsi, ki so potrebni
pomoči. Pogosta beseda »vi ste moji prijatelji« je
ta dan še posebej namenjena vam. Prisrčno
povabljeni!
Brez pomoči spremljevalcev se mnogi ne morejo
udeležiti srečanja. Prosim, velikodušno pomagajte
– omogočite jim prevoz in spremstvo!
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15. septembra pričnemo
delo
v
veroučnih
učilnicah
Nedeljo zakonske zvestobe in zakonskih
jubilejev bomo praznovali v nedeljo , 28.
septembra.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

31. avgust
22. nedelja med letom

7. september
Angelska nedelja
OPOMINJATI V LJUBEZNI

Kristjani ne smemo biti
žalostni nosilci križa.
Vsak križ vodi v svetlobo,
po vsakem velikem petku
je namreč velika noč.
Prav v tem je nedojemljiva skrivnost
Toda zgodi se,
da ljudje v največjem trpljenju
in v najtemnejši noči
skozi vso bedo in bolečine
nenadoma zagledajo Boga –
in se z njim srečajo.
Dogaja se, da se premagani ljudje
včasih zahvaljujejo za križ,
ki so ga morali nositi.
Tako lahko Bog trpečemu človeku
podari moč in tolažbo,
po njem najde smisel,
nudi mu možnosti in odpira
bodočnost.
Anselm Grün

Če kdo stori kaj narobe, je naša
dolžnost, da ga opomnimo. Dejstvo pa
je, da neradi opozarjamo bližnje na
napake, ampak »zaradi ljubega miru«
raje molčimo, saj ni lahko opominjati
drugih. Če se človeku približamo z
ostrino, lahko stvari samo poslabšamo.
Približati se drugim in jih opomniti
zahteva pogum in modrost. V prvih
časih krščanstva so zelo poudarjali
bratsko opominjanje, kar izhaja tudi iz
današnjega evangelija. Zanimivo je, da
so opominjanje imeli za dobro delo. Če
torej vidimo, da brat greši, ne govorimo
tega drugim (ne opravljajmo), ampak to
povejmo njemu. Če tudi to ne pomaga,
ne govorimo o napakah povsod, ampak
povejmo to duhovnemu človeku
(Cerkvi). Vedno pa prosimo Gospoda,
da bi opominjali v ljubezni in nikoli s
sovraštvom ali v jezi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

8. september – Marijino rojstvo

Z Marijinim rojstvom se je začela
uresničevati Božja obljuba, da bo
ljudem poslal Odrešenika. Zato naj
bo to za nas praznik veselja in
hvaležnosti – zaradi Marije in zaradi
nas samih. Tako kot Marija smo bili
tudi mi rojeni, da izpolnimo svoje
poslanstvo. Z rojstvom se je naše
življenje začelo – naj tudi dozoreva
in se konča v Bogu.

Začenjmo novo
šolsko in veroučno leto

Počitniški čas je za nami in spet
sedamo v šolske in veroučne klopi.
To še ne pomeni, da sedaj ne bo več
priložnosti za razvedrilo in proste ter
vesele trenutke. Nikar ne razmišljaj
tako! Le urnik bodo spet zapolnile še
druge aktivnosti, ki so povezane s
šolo. Če smiselno razporediš čas za
naloge, učenje, krožke in druge
interesne dejavnosti, se lahko veseliš
tudi prostega časa. Zapolni ga s
koristnimi in razvedrilnimi dejavnosti,
ki naj temeljijo na druženju z

domačimi in prijatelji. Računalnik,
televizija in pametni telefon naj bodo
postranska reč. In še en prijazen
nasvet: ne pozabi, da je dobra
ponudba za druženje tudi udeležba
pri nedeljski sv. maši. Tam te ob
Jezusu čakajo tudi tvoji prijatelji.

Birmanskim družinam
V birmankah in birmancih je vera še
vedno kot zrno (Mr 4, 32). In da bo
zrasla je odvisno od vere
duhovnikov, katehetov, animatorjev,
posebej pa staršev in botrov.
Srečanje s Kristusom, ko se pustijo
osvojiti in voditi njegovi ljubezni,
razširja obzorje življenja in mu daje
trdno upanje, ki ne razočara. Vera ni
zatočišče za ljudi brez poguma,
temveč razširja življenje. »Vera
pomaga odkriti veliko poklicanost,
poklicanost za ljubezen in jamči, da
je ta ljubezen zanesljiva in vredna,
da se ji izročimo, saj je utemeljena
na Božji zvestobi, ki je močnejša,
kakor
naša
šibkost.«
(papež
Frančišek).
Starši ste poklicani, da bi bili vzor in
zgled življenja po veri. Otrok
drugače sprejema birmo in darove,
če stojijo za njimi starši, če vidijo,
da je to staršem vrednota. Čas
priprave na birmo je blagoslovljen,
milostni čas, ki lahko pripomore k
verskemu zorenju vseh družinskih
članov. »To so najlepši prazniki, da
otrok raste v veri. To nas bogati in
veliko pomeni.« Je lepa pripoved
družine v pripravi na birmo.

Birmanski botri
Botrstvo je v Katoliški Cerkvi
starodavna ustanova, ki ima v vseh
časih – tudi današnjem – svoj globok
duhovni in versko vzgojni pomen.
Boter stopa v družino, ne kot nov
oče ali mama, ampak kot nekdo, ki
lahko zelo pomaga k odraslosti in
zrelemu pogledu na življenje
mladostnika. Boter se zaveže, da bo
birmanca spremljal na poti skozi
življenje in mu zagotavljal bližino,
pomoč in varstvo. Boter mora biti
sposoben
duhovne
bližine
z
vsakdanjo molitvijo za birmanca –
moč molitve duše spreobrača.
Boter je prijatelj, je oseba, na katero
se mladostnik lahko zanese. Trudi
se, da bo mladostnika vodil v
cerkveno občestvo, da mu bo zgled
in priča vere. Na nek način opravlja
»angelsko« službo uvajanja v zrelo
odraslo življenje. Prav zato Cerkev
za službo botra predpisuje pogoje.
Potrudimo se, da bi prav ovrednotili
službo botra in izberimo tiste, ki
bodo brez velikih besed z življenjsko
držo govorili: »Ob tebi sem, vedno
lahko računaš name!«

Vpis v veroučno šolo
je od ponedeljka, 1. septembra do
vključno
6.
septembra
vsak
popoldan od 16. do 18.30. ure. V
ponedeljek in četrtek pa tud
dopoldan od 9. do 11. ure.
Vpis je za vse učence, vpisujejo
starši, prispevek je 15€ na družino.

Bralci božje besede v nedeljo
7.9.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
7.9.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Anže Cunk
14.9.2014 ob 8. uri
1. berilo Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
14.9.2014 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Kristina Štern
Nedeljska in praznična Božja beseda:

7.9.2014: 23. nedelja med letom

»Kjer sta namreč dva ali so
trije zbrani v mojem imenu,
tam sem sredi med njimi.«
(Mt 18,20)
8.9.2014: Rojstvo Device Marije

»Jožef, ne boj se vzeti k sebi
Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od
Svetega Duha« (Mt 1,20)
14.9.2014: Povišanje sv. Križa

»Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem
rešil.« (Jn 3,17)

