SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

17. PON
Silvin
18. TOR
Frančišek Regis Clet
19. SRE
Konrad iz Piacenze
20. ČET
Jacinta in Frančišek
21. PET
Peter Damiani
22. SOB
Sedež apostola Petra

Romanje na Brezje –
molitvena
ura
za
poklice Kranjske dekanije bo 16. februarja.
Ob 15.h molitvena ura
in nato maša. Avtobusni
prevoz pred cerkvijo in
na Mlaki ob 14:30 uri.

23. NED
7. ned. med letom
24. PON
Matija

18.h + Stane Okršlar, 30. dan
7.30 + Jožefa Finžgar
18.h + Stanko in Marija Likar
18.h + Rozi in starše Sobočan

Srečanje svetopisemske
skupine bo v četrtek,
7.30 + Milan Pezelj, 8. dan
20. februarja po sveti
18.h + Jernej in Peter Sajovic maši. Pričenjamo s
8.h
za žive in umrle župljane knjigo Razodetja.
Lepo vabljeni.
10.h + Franc Maren
18.h + Oreharjeve

18.h + Zalka Gregorec

25. TOR
Valburga
26. SRE
Aleksander
27. ČET
Gabriel ŽMB

Občni zbor župnijske
Karitas bo v sredo, 26.
februarja po sv. maši v
+ Antonija Zupan,
učilnici.
s. Pulherija
Prisrčno vabljeni vsi, ki
+ Valentina Tavčar
to delo spremljate ali se
želite aktivneje vključiti
v
to
plemenito
+ Ana in Franc Rogelj
poslanstvo.
Sestanek za starše
+ Albin Rozman
prvoobhajancev bo v
četrtek, 27. februarja po
za žive in umrle župljane sv. maši. Povabljeni
+ Alojzij Gregorc
tudi k sv. maši.

7.30 + družina Kern
18.h
18.h

28. PET
Roman

18.h

1. SOB
Albin

18.h

2. NED
8. ned. med letom

8.h
10.h

Krščevanje bo v nedeljo, 2. marca
po sv. maši ob 10. uri.
Starše novokrščencev vabim na
pripravo v ponedeljek, 24. februarja
po sv. maši. S seboj prinesite
otrokov rojstni list, družinsko
knjižico in potrdilo za botre, če ne
bivajo v naši župniji.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Molitev
Binkoštne
dvorane bo v četrtek,
27. februarja ob 16.30.
Besedo vzgoja bi morali
izbrisati in namesto nje
napisati besedo zgled.
Peter. Rosegger
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

POJDI IN SE NAJPREJ SPRAVI S SVOJIM BRATOM
IN ŠELE NATO PRIDI K OLTARJU

Če torej prineseš svoj dar k
oltarju in se tam spomniš,
da ima tvoj brat kaj zoper tebe,
pústi svoj dar tam pred oltarjem
in pojdi, da se poprej
s svojim bratom spraviš, in
potem pridi in daruj svoj dar.
(Mt5, 23)
Pot odpuščanja – to je
nerazumna ljubezen. Odpuščanje sodi v jedro krščanstva:
ljubiti sovražnika in odpuščati.
To je enkratno in nerazumljivo.
Nemogoča
naloga.
Na
gospodarskem, političnem in celo
na verskem področju odpuščanje
ni v modi. Ljubiti ljudi, ker so tako
ljubeznivi – to vodi v polom. Bila bi
utvara, če bi hoteli trajno ljubiti
človeka v imenu neke abstraktne
ideje,
ideologije,
»splošnega
blagostanja«
ali
»v
imenu
človeštva«. Sovražnika ljubiti in
mu odpuščati, zlo vračati z dobrim
– vse to bi res bil nesmisel brez
globljega motiva.
Kristjan najde ta motiv v Jezusu;
sočloveka ljubi kot človeka zaradi
njegovega dostojanstva, veličine

in lepote. Toda če je človek
zavozil, se zaprl v smrtni krog
neprijaznosti, zla, nasilja in
sovraštva, išče kristjan izhod pri
Jezusu, v njegovem poslanstvu,
njegovem življenju in njegovi
osebi.
Samo
odpuščanje
zmore
privesti do popolne spremembe
v človeškem vedenju.
Odpuščanje
zahteva
pogum,
tveganje in ustvarjalno fantazijo.
Podaritev odpuščanja je za
človeka,
ljudstvo
ali
narod
najboljša
in
najučinkovitejša
strategija, da bi živeli v miru in
preživeli
v
svetu,
polnem
sovraštva.
Po: P.. Bosmansu

Bralci božje besede v nedeljo
23.2.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
23.2.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Gašper Jelovčan
2.3.2014 ob 8. uri
1. berilo Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
2.3.2014 ob 10. uri
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Anže Cunk

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
23.2.2014: 7. nedelja med letom
3Mz 19, 1-2. 17-18; Ps 103
1 Kor 3, 16-23; Mt 5 38-48

Če namreč ljubite tiste,
ki ljubijo vas, kakšno plačilo
vas čaka?. (Mt 5,46)
2.3.2014: 8. adventna nedelja
Iz 49, 14-15; Ps 62; 1 Kor 4, 1-5
Mt 6, 24-34

Kdo izmed vas pa more s svojo
skrbjo podaljšati svoje življenje
za en sam komolec?. (Mt 6,27)

Beseda o bogoslužju

Glavna mašna prošnja
K sveti maši pride vsak s svojimi
prošnjami, potrebami in željami in
jih želi zaupati Bogu. Tako je vsak
vernik povabljen, da ko duhovnik
vzklikne »molimo«, počaka nekaj
trenutkov, v tišini izrazi svojo
prošnjo in jo položi pred Gospoda.
Vse te prošnje duhovnik zbere in jih
pridruži glavni mašni prošnji.
Da je to tudi naša prošnja in želja,
potrdimo z »Amen«, to pomeni:
Tako je, tako naj bo, tako naj se
zgodi. Prošnjo duhovnik zaključi z
vzklikom: »Po našem Gospodu
Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in
kraljuje vekomaj.« S tem vzklikom
izrazimo, da sami nimamo zaslug,
zaradi katerih bi nas Bog uslišal,
zato naj nas usliši po Kristusu,
našem Gospodu. Torej zaradi
Jezusovega zasluženja.
»Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da
Božji Duh v vas prebiva?« (1 Kor 3,16)
Tako nas nagovarja apostol Pavel. Ta misel
nas resnično dela dogovorne kristjane, kar bi
naj postal vsak izmed nas.
Jezus je v evangeliju konkreten z naročilom,
naj ljubimo tudi sovražnike, kar pa s
preprosto človeško pametjo težko dojamemo.
Za to milost ljubezni do vsakega je treba
veliko moliti. Ne pozabite prošnje za
tovrstno milost vključiti v svoje
vsakodnevne molitve in videli boste, da ste
bližje uresničitvi svojega krščanskega
poslanstva.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj pomeni: Bog je ljubezen?

Če je Bog ljubezen, ne obstaja nič
ustvarjenega, česar ne bi nosila,
objemala neskončna naklonjenost.
Bog ne le izjavi, da je on ljubezen,
ampak to dokaže: »Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje
življenje za prijatelje« (Jn 15,13).
(KKC 218–221)
Nobena druga religija ne pove tega,
kar pove krščanstvo: »Bog je
ljubezen« (1 Jn 4,8.16). Vera
vztraja pri tej besedi, čeprav bi
zaradi izkušnje trpljenja in hudobije
v svetu ljudje lahko dvomili o tem,
ali je Bog res prijazen. Že v Stari
zavezi Bog po ustih preroka Izaija
sporoča svojemu ljudstvu: »Ker si
drag v mojih očeh, spoštovan in te
ljubim, dam ljudi v zameno zate in
ljudstva v zameno za tvoje življenje.
Ne boj se, saj sem jaz s teboj« (Iz
43,4–5), in mu pove: »Mar pozabi
žena svojega otročiča in se ne
usmili otroka svojega telesa? A tudi
če bi one pozabile, jaz te ne
pozabim. Glej, na obe dlani sem te
zapisal« (Iz 49, 15–16). Da
govorjenje o Božji ljubezni niso
prazne besede, dokaže Jezus na
križu, kjer da svoje življenje za svoje
prijatelje.

Formula za uspešen zakon
Časnikar, ki se je pogovarjal z
zakonskim parom pred zlato poroko,
je zlatoporočenca vprašal, v čem je
skrivnost njunega uspešnega zakona.
Mož je odgovoril, da ga je te
skrivnosti naučil tast.
Nekaj tednov pred poroko je namreč
mladi mož bodočega tasta vprašal, kaj
naj stori, da bi svojo ženo osrečil.
Odgovor je dobil v majhnem darilu, ki
mu ga je nevestin oče podaril tisto
jutro pred poroko: »To,« je rekel tast,
»je vse, kar morate vedeti o uspešnem
zakonu.«
Ko je ženin odprl darilo, je v njem
našel zlato uro z napisom: »Povej kaj
lepega Sari.« Vgraviran je bil tako, da
ga bo bodoči mož zagotovo pogledal
večkrat na dan.
Iz lastne zakonske izkušnje lahko
potrdite, da prijazne besede in pohvale
niso ravno pogoste v skupnem
življenju. Vsekakor pa bi lahko
postale, če bi se pogosteje držali tega
preprostega
navodila.
Pogosto,
prepogosto
mislimo,
da
je
razumevanje v zakonu in družini
zagotovljeno
za
vselej.
Zato
pozabljamo na majhne stvari, na
drobne pozornosti in vsakodnevne
prijaznosti. In prav te ustvarjajo
močne in trajne vezi.
Vsakdanja pohvala je dovolj majhna
stvar. Naj bosta pozornost do drugih
in zahvala bližnjim pogosto na vaših
ustnicah. Radi to delajte. Sveti
Avguštin nam daje moder nasvet:
»Težiš po velikih stvareh? Začni z
malimi!«
B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini

