SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
6. PON
Marija Goretti
7. TOR
Vilibald
8. SRE
Kilijan
9. ČET
Kitajski mučenci
10. PET
Amalija
11. SOB
Benedikt

19.h + starše Wolf
9.h

+ Franc Kern

19.h + Angela Markun
19.h + Ivan in Jani Petrevčič
in sorodnik Miha
17.h + Joži in Jože Hribar
Franc Marinko
19.h + Doroteja in Lovrenc
Beton

8.h
za žive in umrle župljane
12. NED
15. ned. med letom 10.h za zdravje in + Ana Studen
13. PON
Henrik II.
14. TOR
Kamil de Lellis
15. SRE
Bonaventura
16. ČET
Karmen
17. PET
Aleš
18. SOB
Elij iz Koštabone

OZNANILA

19.h + Jože Hudoklin ml.
7.30 + za duše v vicah
19.h + Marjan Penček
19.h + Albert in Neža Peternelj
Frančiška Hiti
19.h + družina Oselj
in Rozman
19.h + Marija Naglič

8.h
za žive in umrle župljane
19. NED
16. ned. med letom 10.h + Marija Debeljak, obl.
Drugod bo opravljenih 9 svetih maš za + Marijo
Naglič.
Bog povrni vsem za nabirko za socialno zavarovanje
duhovnikov.
Vsem, ki ste pomagali pripravljati oratorij, in ga
podprli s sponzorstvom, iskrena hvala in Bog povrni.
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CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE
Božji kruh
potrebujemo, da bi
premagali težave in
izčrpanost
vsakodnevnega
potovanja. Nedelja,
Gospodov dan, je
najboljša priložnost,
da črpamo moč iz
njega, Gospoda
življenja. Nedeljska
zapoved torej ni od
zunaj naložena
obveznost, ni breme
na naših ramenih.
Nasprotno, sodelovati
pri nedeljski maši,
hraniti se z
evharističnim
kruhom, doživeti
občestvo bratov in
sestra v Kristusu je za
kristjana potreba,
veselje; tako lahko
kristjan najde
potrebno moč za pot,
ki jo moramo
prehoditi vsak teden.
Benedikt XVI.

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

Bila sta dobra pastirja. Čredi, ki jima je bila
izročena, sta priskrbela zdravo in užitno
hrano. Zdravo, ker sta pasla na livadah
evangelija, užitno pa, ker sta evangelij
oznanjala v domačem, vsem poslušalcem
razumljivem jeziku. Pripravila sta primerne
pismenke in vanje prelila evangelijsko
bogastvo, da je bilo slednje vsakomur
dostopno.
Dobra pastirja sta bila, ker sta se izogibala
prepirom,
ko
so
nekateri
njuno
oznanjevanje gledali s sumničavim očesom.
Nista šla v zaostrovanje stališč, temveč sta
odločitev o pravilnosti svojega ravnanja
prepustila tistemu, ki je za take odločitve
pristojen: Kristusovemu namestniku. Tako
sta ohranila mirno srce in čisto vest.
Dobra pastirja sta bila, ker svojega znanja
nista ljubosumno zadrževala zase, temveč
sta ga velikodušno delila s številnimi učenci
in sodelavci, ki sta jih v ta namen vzgojila.
Tako je število dobrih pastirjev po njunem
prizadevanju vse bolj raslo.

Na današnji praznik beremo v evangeliju
Jezusovo prispodobo dobrem pastirju.
Ciril in Metod sta bila res pastirja. Svoje
življenje sta posvetila velikim množicam.
Mogla sta postati cesarska uradnika, kar je
bil njun oče; mogla sta za vedno oditi v
samostan, kamor ju je vleklo srce; mogla
sta živeti za modrost in učenost, za kar sta
bila po svojih darovih usposobljena.
Previdnost pa ju je odločila za pastirsko
službo veliki družini mladih slovanskih
narodov.

Naj izprosita tudi danes Cerkvi dobrih
duhovnikov, naj bosta opora vsem, ki so
letos odgovorili božjemu klicu kot
novomašniki, naši župniji pa dobro pripravo
na misijon, ki ga pripravlja večina župnij
Kranjske dekanije. Potekal bo pod skupnim
naslovom: “Kranjski misijon” od 16. do 25.
oktobra letos.
Slovenskemu narodu in Cerkvi na
slovenskem pa naj pomagata, da bi bolj
cenili vero, jezik in domovinsko zavest.

Bralci božje besede v nedeljo

Hočem biti svet

12.7.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Teja Sajovic

19.7.2015 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Neža Sitar
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
12.7.2015: 15. nedelja med letom
Am 7,12-15; Ps 85;
Ef 1,3-14; Mr 6,7-13

In šli so ter oznanjali pokoro.
(Mr 6,12)
19.7.2015:. 16. nedelja med letom
Jer 23,1-6; Ps 23;
Ef 2,13-18; Mr 6,30-34

»Pojdite sami zase na samoten
kraj in se nekoliko odpočijte.«
(Mr 6,31)

6. julij – MARIJA GORETTI

Zakaj se deveta zapoved (Ne želi
svojega bližnjega žene.) obrača proti
spolnemu poželenju?

12.7.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič

19.7.2015 ob 8. uri
1. berilo Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin

YOUCAT – katekizem za mlade

Letošnji oratorij je posvečen
spoznavanju svetega Dominika
Savia. Ob obilici dobre volje, igre in
zabave bodo oratorijski dnevi
sklenjeni s sveto mašo v petek ob
17. uri.
Dominik nam bo pomagal na poti k
svetosti. Pokazal nam bo pogum,
kako se boriti proti grehu. Povedal
nam bo, kaj je prava pobožnost, kaj
pomeni prijateljstvo z Jezusom in
Marijo.
Oratorij pa so najprej animatorji in
njihov prijateljski odnos z otroki.
Bog povrni vsem, ki ste prejeli to
poslanstvo in se boste trudili
oblikovati dneve oratorija s takšnim
veseljem, ki naj odseva na našem
dvorišču odsev in podobo nebeškega
veselja – svetosti.
Oratorij pričnemo s sveto mašo v
nedeljo ob 10. uri. Vsak dan se
zberemo ob 9. uri, dvignemo zastavo
in nadaljujemo najprej v cerkvi,
sledi igrica, kateheze, delavnice, po
kosilu pa velike igre. Dan
zaključimo ob 15.30. uri.

Deveta zapoved se ne obrača proti
spolni želji kot taki, ampak proti
neurejenemu
poželenju.
Poželjivost, pred katero svari
Sveto pismo, je oblast nagona nad
duhom, gospostvo nagonskega nad
celotnim človekom in s tem
sprožene grešnosti.
(KKC 2514, 2515, 2528, 2529)

Erotično privlačnost med moškim in
žensko je ustvaril Bog in je zato
dobra; pripada namreč človeku kot
spolnemu bitju in spada k njegovi
biološki stvarnosti. Vodi k združitvi
moža in žene, da se tako iz njune
ljubezni razvije potomstvo. To
združitev naj bi zaščitila deveta
zapoved. Igra z ognjem, se pravi
nemarno ravnanje z erotičnim
privlačenjem med možem in ženo ne
sme ogrožati varnega prostora
zakona in družine. Zatorej še
posebej za kristjane velja: roke
daleč vstran od poročenih mož in
žena.

Potrebna je nenehna prenova
To velja povsod v življenju.
Kjer ni stalnega prenavljanja,
tam je umiranje in izumiranje.
(Alojzij Šuštar)

Rodila se je v Corinaldu pri Anconi.
Leta 1890. V iskanju boljšega
življenja se je njena družina preselila
v Ferriere di Conca ob Tirenskem
morju. Ko ji je oče umrl za malarijo,
je Marija skrbela za pet mlajših
bratov in sester, mati pa je delala na
poljih. Marija je bila zelo vesele
narave, pobožna, z veseljem je
opravljala dolžnosti, ki so ji bile
zaupane. V njenem dvanajstem letu
se je vanjo zagledal Aleksander
Senerelli, sosedov sin. Marija se je
dvakrat uspela ubraniti mladeničevih
nadlegovanj, tretjič pa je izgubil
glavo in se je pijan od spoznanja, da
ne bo mogel zadovoljiti svojih
strasti, v navalu jeze z nožem znesel
nad dekletom. S štirinajstimi
velikimi vbodi in štirimi manjšimi
ranami so Marijo pripeljali v
bolnišnico, kjer je umrla dan
kasneje, 6. julija 1902, sledeč
Kristusu in v popolnem odpuščanju
nasilnežu.

