SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

15. PON
Žalostna Mati Božja
16. TOR
Kornelij in Ciprijan
17. SRE
Robert Bellarmino
18. ČET
Jožef Kupertinski
19. PET
Januarij
20. SOB
Korejski mučenci

Srečanje
biblične
skupine bo v četrtek,
18. septembra po sveti
maši. Lepo vabljeni

19.h + Milka Miklavčič
7.30 + Manca Gale
in Janez Rihter
19.h + Jože in Anica Jeruc
19.h + starše in brata Rozman
19.h + Lovrenc in Doroteja
Beton
19.h + Mihael Logar

Blagor Ubogim v duhu
Stična mladih bo v
soboto, 20. septembra.
Oglejte si katehezo na
www.sticna.net/kateheze
Kdor želi avtobusni
prevoz, naj se priglasi
do srede po sv. maši.

Župnijskega
8.h
za žive in umrle župljane Člani
21. NED
pastoralnega
sveta lepo
25. ned. med letom 10.h + Marija Debeljak (venec)
vabljeni
na
redno
22. PON
srečanje
v
četrtek,
25.
19.h + Ljudmila Naglič
Mavricij
septembra po sveti maši.
23. TOR
binkoštne
7.30 + s. Tomislava Štular, obl Molitev
Pij iz Pietrelcine
dvorane bo v četrtek,
25. septembra ob 17.30.
24. SRE
19.h + Peter Špendal
Anton Martin Slomšek
uri.
25. ČET
19.h + Dragica Poljanc
Priprava na
Sergij Radoneški
krščanski
zakon
26. PET
19.h + Jožefa – Zefka Finžgar bo v Kranju 10., 11. in
Kozma in Damijan
12. oktobra ob 19.30.
27. SOB
7.30 + Valentin Rozman
uri,
Vincencij Pavelski 19.h + Veronika Podpeskar
8.h
za žive in umrle župljane in na Brezjah v
10.h + Angela, starše Debeljak nedeljo 12., 19. in 26.
28. NED
po namenu
Slomškova nedelja 15.h
oktobra ob 15.h
zakonskih jubilantov
Zakonski jubilanti
Zadnjo septembrsko nedeljo vsako leto v naši župniji
obhajamo nedeljo zakonske zvestobe.
K daritvi zahvalne svete maše 28 septembra ob 15.
uri še posebej lepo vabljeni zakonci, ki praznujete
»okrogle« obletnice. Naj vas tudi letošnji jubilej utrjuje
v veri, da vaju na življenjski poti spremlja nevidna
ljubeča Božja roka.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA
In kakor je Mojzes povzdignil
kačo v puščavi, tako mora biti
povzdignjen Sin človekov, da bi vsak,
ki veruje, imel v njem večno življenje.
Jn 3, 14–15

Bog je namreč svet tako
vzljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje,
ne pogubil, ampak bi imel
večno življenje.
(Jn 3,16)

Odkar je prvi greh zaprl nebesa, nam je
križ postal ključ za nebesa. Ljubi Bog deli
križe vsem ljudem. Velike in male, težek in
lažje, kot meni, da je za nas koristno in
potrebno.
Če nam pa križ postane pretežak in
postanemo preveč nestrpni, potem kličimo z
Jezusom: »Moj Bog, moj Bog, ne zapusti
me! Če pomnožiš moje trpljenje, tedaj
pomnoži tudi moje potrpljenje!« Kmalu
bomo namreč klicali z Jezusom na križu:
»Dopolnjeno je! Oče, v tvoje roke izročam
svojo dušo.« In Jezus nam bo ljubeče
zaklical: »Še danes boš z menoj v raju!«
A. M. Slomšek, Zlati križ

Kdo je mogel vnaprej vedeti, kako se
bo odvijala zgodovina Cerkve in njen
obstoj do danes? Čutil se je le veter,
izbranci so slišali njegov glas, vedeli
so, da deluje Božji Duh – toda od kod
prihaja in kam gre, je skrivnost.
Podobno je z našim osebni duhovnim
življenjem. Čutimo Božjega Duha,
vemo, da je med nami, in mnogi
dogodki
pričajo
o
njegovem
delovanju; pošilja nam ljudi, ki nas
vodijo, ter nam kažejo pravo pot,
dopušča nad nas preizkušnje in nam
jih obrača v duhovno rast. Vemo, od
kod vse to prihaja – od Boga, vemo
tudi, kam gre – k Bogu, a je obenem
skrivnostno in nedoločljivo.
Jezus, kaj se čudiš, če zemeljski
človek misli in čuti po zemeljsko? Saj
veš, da niti v mislih, kaj šele zares, ne
more v nebesa sam od sebe. V nebesa
more samo tisti, ki je prišel od tam,
Sin človekov, in komur on preko
svojega križa pomaga.
Po: F. Cerarju

Bralci božje besede v nedeljo
21.9.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Franc Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
21.9.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Bernarda Štern
28.9.2014 ob 8. uri
1. berilo Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
28.9.2014 ob 10. uri
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Neža Sitar
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
21.9.2014: 25. nedelja med letom nedelja svetniških kandidatov
Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18;
Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16

Tudi tem je rekel:
»Pojdite tudi vi v vinograd, in
kar je prav, vam bom dal«
(Mt 20,4)
28.9.2014: 26. nedelja med letom Slomškova nedelja
Ezk 18,25-28; Ps 125,4-5.6-7.8-9;
Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

Janezu niste verjeli,
cestninarji in vlačuge pa so
mu verjeli. (Mt 21,32).

Moliti za mene pomeni biti eno
s Kristusovo voljo štiriindvajset ur na dan,
živeti za njega, z njim, v njem.
Molitev je veselje. Molitev je žarek
Božje ljubezni.
Molitev je upanje večne sreče.
Molitev je plamen, ki gori z Božjo
ljubeznijo zate in zame.
Mati Terezija

YOUCAT – katekizem za mlade
Kdaj naj molimo?
Od najzgodnejših časov kristjani molimo
vsaj zjutraj, pri obedih in zvečer. Kdor ne
moli redno, kmalu sploh ne bo več molil.
(KKC 2697–2698, 2720)

Kdor ljubi drugega človeka in mu nikoli
ne da znamenja svoje ljubezni, ga ne
ljubi zares. Tako je tudi z ljubeznijo do
Boga. Kdor ga v resnici išče, mu bo
vedno znova z vidnimi znamenji izražal
svoje hrepenenje po bližini in
prijateljstvu. Ko zjutraj vstanemo,
podarimo dan Bogu, da bi izprosili
njegov blagoslov in njegovo pomoč v
vseh srečanjih in stiskah! Zahvalimo se
mu, zlasti pri obedih! Ob koncu dneva
vse položimo v njegove roke, prosimo ga
za odpuščanje in za mir zase in druge!

Če ne moreš v cerkvi, potem vsaj doma
moli z dobrim namenom. Pomembna je
vsakodnevna molitev, pa če je še tako
majhna. Kakšno napako, posebno greh, je
treba odložiti. In vsako jutro naredi sklep,
vsak večer pa si izprašaj vest in obžaluj.
Vse svoje delo, trpljenje in veselje daruj
Mariji. Tako bomo Marijini ljubi otroci.
Tako Marijo ljubijo vsa srca! Po: A. M. Slomšku

Jedro vzgoje je krščanska omika
in žlahtno srce
Hvala vam, spoštovani starši, ki ste
prvi septembrski teden z upanjem in
ljubeznijo priglasili otroke k
župnijskemu verouku. S tem ste
najlepše pokazali, da imate otroke
radi. Prepričan sem, da jih boste v
veri podpirali in vodili k Jezusu.
Krščanstvo ni samo skupek resnic in
zapovedi, ki jih predstavljajo
veroučni učbeniki, ampak hoja za
Kristusom. Je način življenja,
katerega so pred nami hodili
pričevalci vere in svetniki.
Lahko veliko vemo o Jezusu in
njegovem
življenju,
zgodovini
Cerkve in vrednotah, ki jih oznanja.
Toda s tem še nismo doumeli osebne
vere.
Kristjan ima do Jezusa oseben
odnos, ki se ga uči tudi znotraj
krščanske skupnosti – v družini in
župniji. Kot smo odgovorni za boj
proti grehu in zlu najprej na osebni
ravni, tako so tudi naše skupnosti –
župnija in družina – odgovorni za
skupno dobro. Trudimo se, da bi
znali z zgledom otrokom in mladim
pokazati, da nas vera veseli, da
prinaša moč in upanje v naš
vsakdan.
Kako hoditi za Jezusom, se učimo
vsak dan in povsod, ne le pri
verouku. Najlepša šola pa je
praznovanje nedelje s sveto mašo.
Tukaj se z Jezusom srečujemo in ga
poslušamo kot apostoli. Podarjamo

mu uro svojega časa, pozornost srca,
da bi On oplemenitil naše življenje.
Sveta maša je najboljši trening
krščanskega življenja, pomeni pa
tudi ohranitev in utrjevanje vezi s
skupnostjo, s Cerkvijo, ki jo je Jezus
ustanovil, da bi bila znamenje
Njegove prisotnosti.
Na začetku katehetskega leta, ki za
mnoge pomeni tudi pripravo na
birmo in prvo sveto obhajilo,
molimo, naj Bog blagoslavlja napore
staršev, katehetov, prizadevanja
veroučencev in zgled celotne
župnijske skupnosti, da bomo rasli
kot občestvo v medsebojnem
prijateljstvu,
kot
pričevalci
evangelija.
Škof Slomšek je v svojem času
napisal: »Pomembno je, da se otroci
in starši podpirajo v dobrem; da
bratsko opominjajo tiste, ki narobe
ravnajo, in da skupaj podpirajo
reveže v telesnih in duševnih
stiskah. Kdor tako ravna, vzgaja za
lepo mladost in srečno starost.«
Vzgoja naj temelji na čisti in pristni
ljubezni do otrok. Ljubezni, ki bo
otroke spremljala vse leto in bo tudi
v zaročencih zanetila ogenj za
poroke.
Napačna vzgoja je slabih časov
mati. Slaba vzgoja je strašna jama,
ki si jo sami kopljemo.
Sveta vera bodi vam luč, materin
jezik pa ključ do zveličavne
narodove omike.
(A.M. Slomšek)

