SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

8.h + Marija Mlaker
V četrtek, 5. februarja
18.h + Rozi, Andrej Pungeršek vabljeni
k
češčenju
Svetega
Rešnjega
Telesa
7.30 + Jože Lakner
po sveti mašiV oktobru bomo imeli
18.h + Franc Miklavčič
župnijski misijon. Gre
za pot, ne za dogajanje.
18.h
za duhovne poklice
Brez molitve ne bo šlo.
Po maši adoracija do 20 ure
Molitev stopa tja, kamor
18.h + Albin Bradeško
razum ne more.
7-30
v čast Marijinemu srcu
7. SOB
Na prvi petek bom z
18.h
+
starše
Markovič
Rihard
zakramenti
obiskal
in Benedičič
bolnike in ostarele po
8.h
za žive in umrle župljane domovih.
8. NED
5. ned. med letom 10.h + Franc Marn
2. PON
svečnica
3. TOR
Blaž
4. SRE
Jožef Leoniški
5. ČET
Agata
6. PET
japonski mučenci

9. PON
Apolonija
10. TOR
Sholastika
11. SRE
Lurška Mati božja
12. ČET
Feliks
13. PET
Jordan Saški
14. SOB
Valentin

2. februar: svečnica

Gospodovo darovanje

18.h + Alojzij Likozar
7.30 + Marija in Janez Lotrič
18.h + Justina Kumše

V soboto, 7. februarja
ob 10. uri bo srečanje
ministrantske skupine.

18.h + Rozalija Gregorc, obl.
18.h + Zofija Benedičič

Vsi člani župnijskega
pastoralnega
sveta
18.h + Ivan Učakar
lepo povabljeni na sejo
In družina Eržen
8.h
za žive in umrle župljane v četrtek, 12. februarja
15. NED
po sveti maši.
6. ned. med letom 10.h + Tine Rozman
Na praznik svečnice bo pri obeh
mašah blagoslov sveč. Prinesite sveče
k bogoslužju, vsaka krščanska družina
naj doma varuje blagoslovljeno svečo.
Otroci 1. razreda ob 17. uri nimajo
verouka. Vsi veroučni učenci pa so ta
dan
povabljeni
k
prazničnemu
bogoslužju.
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Mohorjeva zbirka 2016
Hvaležni
smo
za
posredovanje mohorjevih
knjig v preteklosti. Tudi
letos je pripravljeno
vznemirljivo
branje,
petero knjig za vse
rodove. Prednaročilo do
konca februarja.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Mesec februar začenjamo s čudovitim
praznikom Jezusovega darovanja v
templju. Darovanje pomeni, da se
nam Bog daje v dar. Ta dan se
posebej spominjamo tudi Bogu
posvečenega življenja v redovnih
poklicih.
Praznik svečnice postavlja v ospredje
dva stara človeka. To sta Simeon in
Ana.
Nenadoma smo priče ganljivemu
prizoru. Starček Simeon vzame otroka
Jezusa v naročje. Ne more verjeti, da je
dočakal ta dan, ko so se izpolnile
prerokbe in gleda pred seboj Mesija.
Slutil je, da ga v življenju čaka še nekaj
velikega in lepega. Zdaj to doživlja. To
je trenutek izpolnitve in polnosti, ko kar
ne more zadržati besed zahvale.

“Zdaj lahko v miru odidem s tega sveta.
Dočakal sem, po čemer sem hrepenel.
Moje oči gledajo Odrešenika, luč, ki je
prišla, da razsvetli ta svet. Kaj imam tu
še iskati? Česa večjega in lepšega ne
morem več doživeti.« Podobno doživlja
in govori Ana, ki vsem pripoveduje, kaj
je videla.
Ni si težko predstavljati tega starčka.
Ves prevzet drži v naročju otroka, ki
šele stopa v življenje, on pa se od njega
počasi poslavlja. Starec ne odhaja, ker
bi bil odrinjen, zagrenjen in z občutkom
odvečnosti, ampak ker je izpolnjeno
najlepše, kar je pričakoval: »Moje oči so
videle Odrešenika.«
Ta prizor nas sili k razmišljanju o nas,
naših odnosih med generacijami, o
starejših ljudeh, s katerimi živimo. O
tem na primer, kako zelo stari ljudje
potrebujejo upanje, življenjski smisel,
nekaj ali nekoga, za kar ali za kogar naj
živijo. To jih ohranja mladostne.
Morda ste v tistem življenjskem
obdobju, da vas bo današnji praznik
posebej nagovoril in ga boste doživeli
kot svojega. Praznik srečanja generacij,
harmonije med njimi in medsebojnega
sprejemanja. Želim vam, da bi doživljali
nekaj tiste izpolnitve, ki je bila dana
Simeonu in Ani, ki se jima je sam Bog
pustil vzeti v naročje, da bi pokazal,
kako prihaja k ljudem.

3. februar: sv. Blaž
Bralci božje besede v nedeljo

Kako priti do »čistosti srca«?

8.2.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
8.2.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Mojca Naglič
15.2.2015 ob 8. uri
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
15.2.2015 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Bernarda Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
8.2.2015:

5. nedelja med letom
Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-2.3-4.5-6;
1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39

Zjutraj, ko je bilo še
zelo temno, je vstal in odšel
ter se napotil na samoten kraj
in je tam molil (Mr 1,35)
22.1.2015: 4. nedelja
3 Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-2.5.11; 1
Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45

Jezus se ga usmili, stegne svojo
roko, se ga dotakne
in mu reče: »Hočem, bodi
očiščen« (Mr 1,41)

YOUCAT – katekizem za mlade

Sv. Blaž spada med zavetnike, ki jih
častimo v sili. Je zavetnik zoper bolezni
vratu in grla, ker je po legendi ozdravil
materi sina edinca, ki je požrl ribjo kost.
Zaradi te prigode, pa tudi zaradi bližine
svečnice, Cerkev na ta dan vernikom
podeljuje posebni »blagoslov sv. Blaža«.
»Blažev žegen« je eden izmed številnih
blagoslovov, s katerimi Cerkev prav
posebno moli za svoje vernike. Moč
blagoslova prihaja iz molitve Cerkve in
našega pobožnega prejemanja.
Neupravičeno je vsako zaničevanje, ki ga
večkrat slišimo ob besedah: »koristi kot
Blažev žegen«.
Zahvaljen, Gospod,
za tvoje obilno usmiljenje.
Ozdravljal si bolnike, izganjal hude
duhove in se v samotni jutranji uri
na samem pogovarjal z Očetom.
Zato te upamo prositi, da ozdraviš tudi
naše rane, da prenočiš pri nas,
preden se odpraviš v druge kraje.
Mi vsi smo kot Galilejci, žejni tvoje
blagovesti. Odpiramo ti vrata svojega
doma, povečerjaj z nami kruh in vino
z okusom velike noči.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Čistost srca, ki je potrebna za
ljubezen, se doseže v prvi vrsti s
povezanostjo z Bogom v molitvi. Kjer
se nas dotakne Božja milost, tam
nastane tudi pot do čiste, nedeljene
človeške ljubezni. Čist človek lahko
ljubi z iskrenim in nedeljenim srcem.
(KKC 2520–2532)

kakšna je vrednota spremljanja,
mnogokrat tihega, podarjenega tem
bratom in sestram, ki se zaradi naše
bližine in naše naklonjenosti čutijo
potolaženi in bolj ljubljeni.«
Papež Frančišek ob koncu poslanice
izroča svetovni dan bolnikov v
Marijino materinsko varstvo. Prosi jo,
naj kot Mati posreduje za vse bolne in
za tiste, ki skrbijo zanje.
8. februar:Kulturni praznik

Kadar se obrnemo k Bogu z odkritim
namenom, on spremeni naše srce.
Daje nam moč, da ustrezamo njegovi
volji in da lahko zavrnemo nečiste
misli, fantazije in želje.

11. februar: Lurška Mati božja,

svetovni dan bolnikov
Papež Frančišek je poslanico za ta
dan naslovil: »Slepemu sem bil oko
in hromemu noga« (Job 29,15)
Papež se obrača na vse, ki nosijo
breme bolezni in so na različne načine
pridruženi trpečemu Kristusu. Prav
tako tudi na tiste, ki poklicno ali
prostovoljno delajo na zdravstvenem
področju. Dobesedno pravi: »Ti ljudje
s svojim življenjem, zakoreninjenim v
pristni veri, pričujejo, da so oko
slepemu in hromemu noga.«.
V nadaljevanju pravi: »da je čas, ki ga
preživimo ob bolniku, svet, je
hvalnica Bogu. Le z molitvijo k
Svetemu Duhu moremo razumeti,

Dan, ko se še posebej spominjamo
našega velikega pesnika Franceta
Prešerna.
Naj to ne bo le kulturni praznik zapisan
na koledarju, temveč naj postane tudi
praznik za vse nas. Vsaj ta dan si vzemi
več časa in prelistaj kako kvalitetno
knjigo, obišče kakšno kulturno prireditev,
ustanovo ali kaj podobnega. Morda te to
vzpodbudi, da boš znal ceniti našo
kulturo tudi ostale dni leta. Že naš blaženi
Slomšek je venomer poudarjal, kako
pomembna je namreč ljubezen do jezika,
kulture, naroda. Tudi ta ljubezen nas dela
prave kristjane.
Koliko je ljudi, ki ne mislijo sami,
temveč žive od misli,
ki so jih drugi izmislili.
(Dostojevski)

