SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

2. PON
Agnes (Neža)
3. TOR
Kunigunda
4. SRE
Kazimir
5. ČET
Hadrijan
6. PET
Fridolin

Križev pot
2. postna nedelja: ob 14.h
3. postna nedelja:
romanje na Tabor 15.30

19.h + Alojzij Gregorc
7.30 + Marija Primožič, 30. d.
19.h + Peter Štular, 8. dan
19.h + Alojzij Likozar
19.h

za duhovne poklice

Adoracija bo po sveti
maši na prvi četrtek do
21. ure.

19.h + Jelka, Franc in Francelj Na prvi petek, 8. marca
bom kot običajno z
Ovčar
zakramenti
obiskal
7. SOB
7.30
v čast Marijinemu srcu bolnike in ostarele po
Perpetua in Felicita 19.h + Marija Studen
domovih.
8.h
za žive in umrle župljane
8. NED
Sestanek Karitas bo v
3. postna nedelja 10.h + strše in brata Učakar
sredo, 11. marca po sveti
9. PON
maši
19.h + Franc Grašič
Frančiška Rimska
10. TOR
7.30 + s. Tomislava,
Sestanek
za
starše
40 mučencev
Rajmunda, Karlina in Frančiška prvoobhajancev bo v
četrtek, 12. marca po
11. SRE
19.h + Slavka Klinar, obl.
Benedikt
sveti maši.
12. ČET
19.h + starše Zajc
Ministranti lepo vabljeni
Inocenc I.
na srečanje v soboto, 14.
13. PET
19.h + Ciril Mrak
marca ob 10. uri.
Kristina
in mama Frančiška
14. SOB
To je Bogu prijeten
19.h + Stanko in Marija Likar
Matilda
post, da kristjan
15. NED
4. postna nedelja

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Vinko Benedičič

Namesto cvetja na grob + Petru Štular so za svete
maše darovali: Brat Florjan z družino in sosedje.
Vsem Bog povrni

svoje lakomne želje
strahuje, se vsake
krivice varuje in
vsakemu da,
kar mu gre.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Izbira novih članov Župnijskega pastoralnega sveta
Današnjo nedeljo boste prejeli glasovnico za izbiro novih članov Župnijskega
pastoralnega sveta. Na glasovnico napišite tri kandidate iz svojega naselja:
moškega, žensko, fanta ali dekle. Glasovnice oddajte v nedeljo, 8. marca.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

Njegova oblačila so se zasvetila silno
bela kakor sneg; tako ne zna beliti
noben belivec na zemlji.
Prikazal se jim je Elija z Mojzesom in
oba stase z Jezusom razgovarjala.
In naredil se je oblak ter jih obsenčil,
iz oblaka pa je prišel glas:»Ta je moj
ljubljeni Sin,njega poslušajte!«
(Mr 9,3–4.7)

NI VSEENO, V KAJ GLEDAM
Na gori je bilo Jezusovo telo
spremenjeno in razsvetljeno. Takšno
je moglo postati, ker je bilo poprej
spokorjeno. Pred začetkom svojega
javnega delovanja se je namreč Jezus
40 dni postil in pokoril v puščavi.
Jezus svojega telesa ni pokoril in
mučil zato, ker bi ga podcenjeval,
zavračal ali preziral, saj se je hote
učlovečil v telesu. Dobro se je
zavedal, da je človeško telo Božja

umetnina, toda naučil nas je, da mora
telo
človeku
služiti,
ne pa
gospodovati nad njim. Nobeno
premagovanje telesnih želja ni
prijetno, vendar le tako premagovanje
prinaša veselje in razsvetljenje duha.
Zato so ljudje, ki imajo svoje telo v
oblasti, umirjeni, veseli, razsvetljeni,
spremenjeni. Tako veselje prinaša
zmaga nad telesom, saj se čutijo
zmagovalce.
In to: vladati nad telesom,
premagovati strasti dejansko pomeni:
biti z Jezusom na gori, biti
zmagovalec, vesel, spremenjen in
razsvetljen. To pomeni tudi prejeti
pohvalo nebeškega Očeta, da ima
veselje
nad
takim
človekom.
Dokončno spremenjeni in poveličani
bomo v nebesih, nekaj tega
poveličanja pa doživljamo že sedaj,
če smo sposobni slediti Jezusu v
puščavo in iti z njim na goro.
Popuščati telesu pa pomeni biti
poražen. Danes je na svetu tako malo
pravega, notranjega veselja prav zato,
ker je preveč tovrstnih poražencev.
J. Kužnik, V Marijini šoli

Z današnjim evangelijem Kristus
ne želi spremeniti samo pogleda
učencev, ki so bili z njim na gori,
ampak pogled učencev vseh časov.

Izbira članov Župnijskih
pastoralnih svetov
O poslanstvu laikov so nam letos v
pastirskem pismu škofje povedali
veliko spodbud. Posebej so povabili k
delu v župnijskem pastoralnem svetu
laike, da na ta način župniku
pomagajo na področju oznanjevanja,
bogoslužja in dobrodelnosti.
Kdor nič ne naredi za župnijo, niti za
bližnjega, ni upravičen kritizirati in
»soliti pamet«, kaj bi moral storiti
kdo drug. Poslanstvo krščanskih
laikov je tudi to, da zagovarjajo in če
je potrebno, tudi pojasnjujejo
krščanska načela v javnosti. Koliko
dobrega bi lahko naredili laiki, če bi
znali pričati z besedo in zgledom.
Tisti, ki boste izbrani v poslanstvo
ŽPS, bom vsakega posebej prosil za
osebno privolitev, šele potem bo
objavljena
sestava
novega
župnijskega pastoralnega sveta. Vse,
ki boste izbrani in izvoljeni, pa
vabim, da se temu izboru z veseljem
odzovete in sprejmete poslanstvo
dejavnega sodelovanja v pastoralnem
delu naše župnije. Naj vas pri tem
podpira Sveti Duh in Marijino
varstvo.

Za našo prihodnost gre
Koalicija »Za otroke gre« vabi na
shod »Dan ljubezni«, ki bo v torek,
3.3.2015 ob 16.30. uri v Ljubljani
pred Državnim zborom. V prijetnem
in sproščenem vzdušju z glasbeno

kulturnim programom bomo pričevali
o lepoti in pomenu materinske in
očetovske ljubezni, poslanstvu starih
staršev ter se zavzeli za srečno
otroštvo naših otrok. Lepo vabljene
družine, stari starši, botri, narodne
noše… Za naše otroke gre! Po shodu
bo v Uršulinski cerkvi ob 18.30. uri
sveta maša. Več informacij na
24kul.si

V prilogi Družine »Naša družina« si
lahko podrobneje preberete, za kako
pomembno vsebino gre. Na strani 26
v rubriki »Iz življenja za življenje«.
YOUCAT – katekizem za mlade

Kako otrok spoštuje svoje starše?
Otrok spoštuje in ceni svoje starše, če
jim gre naproti z ljubeznijo in
hvaležnostjo.
(KKC 2214–2220, 2251 )

Otroci morajo biti staršem hvaležni že
zato, ker so po ljubezni svojih staršev
prejeli
življenje.
Ta
hvaležnost
vzpostavi
vseživljenjsko
razmerje
ljubezni, spoštovanja, odgovornosti in
pravilno razumevajoče poslušnosti.
Posebno v stiski, bolezni in starosti so
otroci dolžni ljubeče in zvesto skrbeti
za svoje starše.

6. marec – 3. postna ned.

Bralci božje besede v nedeljo
8.3.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
8.3.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Mojca Naglič

V templju je našel prodajavce volov in
ovac in golobov in menjavce,
ki so tam sedeli.
In naredil je iz vrvi nekak bič
in vse izgnal iz templja,
ovce in vole;
menjavcem je raztresel denar
in prevrnil mize,
prodajavcem golobov pa je rekel:
»Spravite to proč, in iz hiše
mojega Očeta ne delajte tržnice!«
(Jn 2,14–16)

V vseh kulturah je tempelj (svetišče)
predstavljal točko, ki je povezovala nebo
in zemljo, človeka in Boga. Okrog
svetišča so se razvila naselja. Pomislimo
na stare templje in srednjeveške
katedrale, okrog katerih so nastala mesta.
Stolne cerkve so središče mesta,
podružnice na hribčkih pa so os
pokrajine. Ta svetišča so postala simbol
tiste resničnosti, ki daje življenju smisel.
Ljudem so sporočala, da ima življenje
središče, okoli katerega se vrti, in cilj,
proti kateremu gre. Brez cilja ni smisla in
življenje se iz romanja, kjer ima življenje
cilj, spremeni v tavanje brez smisla.

15.3.2015 ob 8. uri
1. berilo Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
15.3.2015 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Kristina Štern

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
8.3.2015: 3. postna nedelja
2 Mz 20,1-17; Ps 19,8.9.10.11;
1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

On pa je govoril o templju
svojega telesa (Jn 2,21)
22.1.2015: 4. postna nedelja
2 Krn 36,14-17.19-23; Ps 137,1-6;
Ef 2,4-10; Jn 3,14-21

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

