SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
19. PON
Makarij Aleksandrij.
20. TOR
Fabijan
21. SRE
Neža
22. ČET
Vinko

18.h + Pepca Hočevar
7.30 + v čast in zahvalo
škofu Antonu Vovku
18.h + Vinko Škerjanc
18.h + Vinko Benedičič

23. PET
Henrik Suzo

18.h

24. SOB
Frančišek Saleški

18.h + starše, brate
in Jožeta Finžgar

za trpeče kristjane

OZNANILA
Hvala in Bog povrni
vsem darovalcem za
trikraljevske kolednike
– 1168 € in adventno
akcijo – 600€.
Čistilke in krasilke
cerkve lepo povabljene
na letno srečanje v
četrtek, 22. januarja po
sveti maši.

MOLITVENA OSMINA ZA
EDINOST KRISTJANOV

Redni
sestanek
župnijske Karitas bo v
8.h
za žive in umrle župljane sredo, 28. januarja po
25. NED
sveti maši.
ned. Svetega pisma 10.h + Martina Benedičič
26. PON
Timotej in Tit
27. TOR
Angela
28. SRE
Tomaž Akvinski
29. ČET
Valerij
30. PET
Martina
31. SOB
Janez Bosko
1. NED
4. ned. med letom

18.h + Klemenčič in Sobočan
7.30 + Rozka in starše
Sobočan

Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
29. januarja ob 16.30.
uri.

18.h + Ivan Novak

Starši birmancev lepo
povabljeni na sestanek
v četrtek, 29. januarja
po sveti maši.

18.h + Valentina in Rajko
Tavčar, 30. dan
18.h + Marija in Stanko
Terlikar
8.h
za žive in umrle župljane
10.h +
Janez Sušnik

Dobrodelni koncert
POMAGAJMO SI
bo v nedeljo, 25.
januarja ob 18. uri v
domu krajanov Primskovo. Namenjen je
finančni podpori Karitas
kranjske dekanije.

18.h + Pavla Dolžan

Namesto cvetja na grob + Rajku Tavčarju
so darovali za več svetih maš sosedje. Bog povrni.
Moja mati in moji bratje so tisti,
ki Božjo besedo poslušajo in
uresničujejo. (Lk 8, 21)
Pod tem geslom bomo letos
praznovali
svetopisemsko
nedeljo.
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Na predvečer nedelje
Svetega pisma
v soboto, 24. januarja
bomo v naši cerkvi po
maši v celoti prebrali
Janezov evangelij.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Morda se še spomnite, da smo
preteklo
nedeljo
ob prazniku
Jezusovega krsta razmišljali o
njegovem in našem krstu: kako smo
deležni neizmernega dostojanstva
krsta, da smo po njem postali Božji
otroci, Kristusovi bratje in sodediči
kraljestva. Ali uresničujemo krst v
življenju, se pa vidi v naši edinosti in
ljubezni.
Če smo pri krstu postali vsi bratje in
sestre, ali v resnici tako tudi živimo?
Pa ne samo s katoličani, pač pa tudi z
ostalimi kristjani, pravoslavnimi in
protestanti?
Pred nami je teden krščanske
edinosti. Prav je, če se nanj duhovno
pripravimo, da ne bo šel mimo nas
neopaženo in brez sadu.

Ko je Jezus ustanovil Cerkev, je
goreče molil, da bi bila edina,
nerazdeljena. Toda že čez dobrih
tisoč let se je razdelila (pravoslavje)
in čez petsto let še enkrat
(reformatorji). Iskati danes krivdo ni
umestno. Ta je bila obakrat na obeh
straneh. Pomembneje za nas je, da si
prizadevamo
edinost
zopet
vzpostaviti – vsak po svojih močeh.
Ker smo si vzeli za vzor Jezusa
Kristusa, naj nam bo to tudi glede
ekumenskega življenja. Pri svojih
bratih in sestrah, ki so prav tako
krščeni v Kristusa kakor mi, čeprav
so od nas ločeni, ne bomo gledali na
ovire in malenkostne razlike, pač pa
na to, ali vsi častimo Boga v duhu in
resnici.
Papež Frančišek vabi vse vernike, da
združimo prošnjo Bogu »da bi bili vsi
eno …, da bo svet veroval«. Tudi
naša župnija želi prispevati vsaj
kakšen kamenček v dragoceni mozaik
edinosti, ki ga skrivnostno gradi in
sestavlja Bog – z molitvijo,
darovanjem
trpljenja,
s
premišljevanjem ali z dejanji
ljubezni.
Sveti Duh je prebudil med kristjani to
hrepenenje, Sveti Duh bo ta načrt – z
našim sodelovanjem – privedel do
konca.

3. nedelja med letom
nedelja Svetega pisma

Ko je hodil ob Galilejskem morju,
je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata,
ko sta mreže metala v morje;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in napravil vaju
bom za ribiča ljudi.«
In takoj sta mreže popustila
in šla za njim.
(Mr 1,16–18)
Markov evangelij se lahko pohvali z
dvema »naj«: je najstarejši in
najkrajši. Napisan je bil okrog leta
70 kot prvi izmed štirih evangelijev.
V letošnjem letu bomo ob nedeljah
večinoma brali odlomke Markovega
evangelija.
Današnji evangelij, vzet iz prvega
poglavja, nam poleg pripovedi o
poklicu prvih apostolov predstavlja
prvo Jezusovo »pridigo« (gr.
»kerygma«),
ki
je
povzetek
njegovega sporočila. Štiri teme, ki jih
Kristus oznanja v prvem delu
današnjega evangelija, bodo postale
jedro njegovih prilik in govorov v
prihodnosti.

»Čas se je dopolnil« (Mr 1,15) –
zgodovina odrešenja doseže v
Kristusu svojo polnost. »Božje
kraljestvo se je približalo« – Bog bo
okronal svoj načrt življenja, miru
upanja in odrešenja. Tema dvema
dejstvoma morata odgovarjati drugi
dve temi Jezusovega učenja
»Spreobrnite se« – to je, temeljito
spremenite
smer
življenja
in
»Verujte evangeliju« tako, da se
bomo držali nauka evangelija, ki nas
odrešuje in osvobaja.
Pomena teh besed se je zavedal
tudi sveti papež Janez Pavel II., ki je
v novi del rožnega venca uvrstil
desetko »Ki je oznanjal Božje
kraljestvo«. Desetka povzema prav
Jezusov klic k spreobrnjenju in veri,
saj se je približalo Božje kraljestvo.
Povabilo je namenjeno »vsem, saj
smo vsi poklicani, da vstopimo v
Božje kraljestvo … Da bi pa mogli
stopiti vanj, je treba sprejeti
Jezusovo besedo« (KKC 543).
Krščanstvo ni ideja, ampak hoja za
osebo Jezusa Kristusa.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo
25.1.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
25.1.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Neža Sitar
1.2.2015 ob 8. uri
1. berilo Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
1.2.2015 ob 10. uri
1. berilo: Ana Štern
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
25.1.2015: 3. nedelja med letom
nedelja Svetega pisma
Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-5.6-7.8-9;
1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20

Takoj sta pustila mreže in šla
za njim. (Mr 1, 18)

Resnično suveren in duhovno
močan narod je vedno sestavljen
iz močnih družin,
ki se zavedajo svoje poklicanosti
in svojega poslanstva v zgodovini.
(sv. Janez Pavel II.)

28. januar
TOMAŽ AKVINSKI

1.2.2015: 4. nedelja med letom
5 Mz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9
1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28

Strmeli so nad njegovim
naukom, ker jih je učil, kakor
kdor ima oblast. (Mr 1,22)

Tomaž Akvinski se je rodil na gradu
Roccasecca v mestecu Aquino okoli
leta 1225. Bil je plemiškega rodu.
Vzgajali so ga benediktinci na
Montecassinu.
Med
študijem
filozofije v Neaplju je leta 1243
stopil med dominikance, čeprav se je
družina močno upirala tej Tomaževi
odločitvi. Ko je končal študij v
Kölnu, kjer je bil pod vodstvom
slavnega učitelja sv. Alberta
Velikega, je postal profesor teologije
v Parizu in v Viterbu. V tem obdobju
se je poglobil v Aristotelov nauk in
začel pisati svoje najbolj znano delo
Summa teologica, v katerem je s
takšno lahkoto, enostavnostjo in
gotovostjo
razjasnil
temeljna
vprašanja odnosa vere in razuma,
odnosa med otipljivo stvarnostjo in
umom, med telesom in dušo, kakor
tudi
problem
obstoja
Boga.
Zahvaljujoč svoji genialnosti je
postal cerkveni učitelj. Umrl je leta
1274 v samostanu Fossalta.

