SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
20. PON
Marjeta
21. TOR
Danijel
22. SRE
Marija Magdalena
23. ČET
Brigita Švedska
24. PET
Krištof
25. SOB
Jakob starejši
26. NED
Ana
Krištofova nedelja
27. PON
Gorazd, Kliment
28. TOR
Viktor I.
29. SRE
Marta
30. ČET
Peter Krizolog
31. PET
Ignacij Lojolski
1. SOB
Alfonz M. Ligvorij

19.h + Marjeta Zalokar
7.30 + Ana Kopina
19.h + Anton Bohinjec, obl.
19.h + Ana Mencingar
19.h + Anica Pernuš
in sorodniki
19.h + Jakob, Marija
in bratje Ribnikar
Antonija Hudoklin, 8. d.
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Jože Fende
in Boštjanovi
19.h + Ana Rakovec
7.30

za zdravje

19.h + Peter Štular
19.h + starše, sestre in brata
Jekovec
19.h + Pavel Čebulj
In Koroščevi
19.h + Marija Naglič

8.h
za žive in umrle župljane
2. NED
18. ned. med letom 10.h + Janez Sušnik
Krščevanje bo v nedeljo, 2 avgusta.
Starše krstnih kandidatov vabim na
pripravo v ponedeljek, 27. julija po sveti
maši. S seboj prinesite otrokov rojstni
list, potrdilo za botre in družinsko
knjižico.
Blagoslov vozil bo v soboto, 25. julija in v nedeljo,
26. julija po svetih mašah.
Naj Bog blagoslavlja vse naše poti
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

OZNANILA
Župnija – naš
duhovni dom
Župnija je v katoliški
Cerkvi najmanjša živa
celica. V imenu škofa jo
upravlja župnik. To je
temeljna
samostojna
cerkvena enota, kjer se
vsak
dan
dogaja
skrivnost
odrešenja.
Župnija je družina
božjih otrok, skupnost
vere, bogočastja in
krščanske
dobrodelnosti.
Vsaka
župnija ima župnijsko
cerkev
in
svojega
nebeškega
zavetnika.
Pred nami je prihodnji
mesec
praznik
sv.
Lovrenca,
zavetnika
župnije.
Lovrenčeva
nedelja je naš največji
župnijski praznik, ki ga
združujemo z duhovno
pripravo – celodnevnim
češčenjem. Letos bo v
soboto, 8. avgusta,
Lovrenčeva nedelja pa
9. avgusta.
Kot veste, se v dekaniji
pripravljamo
na
misijon, ki bo potekal
pod skupnim imenom
»Kranjski misijon« od
17. do 25. oktobra.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Jezus jim je rekel: “Pojdite sami
zase na samoten kraj in se
nekoliko odpočijte!”
Mnogo jih je namreč prihajalo
in odhajalo, da še jesti niso
utegnili. In sami zase so se v
čolnu odpeljali v samoten kraj.
(Mr 6,31-32)
NEDELJA - DRAGOCEN DAN
POČITKA
Prosti čas je potreben. Človek potrebuje tudi
počitek, kar naglasi tudi Jezus v evangeliju.
Ljudje ne moremo stalno delati in v vseh
zgodovinskih
obdobjih
poznamo
praznovanja. Rad prebiram etnološke spise,
ki opisujejo praznovanja naših prednikov.
Kako lepo, bogato so znali praznovati! Kaj
pa imam proti sodobnim praznovanjem?
To, da so se spremenila v norenja, ki pa ne
prinašajo smisla v življenje. Poglejmo
razliko. Ko so nekoč ljudje praznovali, so ob
ponedeljkih zjutraj šli strumno na delo.

Danes ljudje po žurih potrebujejo najmanj
dan, da pridejo k sebi. Saj menda veste, da
mladih po praznovanjih tja do popoldneva
ne bezajte iz postelj. V čem je skrivnost?
Današnja
praznovanja
so
postala
praznovanja
brez
transcendenčne
dimenzije. Brez Boga, po domače. Nedelja
je postala dan za nakupe, ne pa več
Gospodov dan. Prazniki priložnost, da
gremo na smučanje v Avstrijo ali na
počitnice v Španijo ali pa vsaj opravimo
goro nakupov, ne pa da pred njimi opravimo
spoved. Najbrž še ni bilo civilizacije v
zgodovini, ki bi tako brez Boga preživljala
prosti čas, kot je naša, a res je tudi, da ni
civilizacije, ki bi tako strašno hrepenela po
smislu življenja in ki bi jo tako mučila
bivanjska praznina in zapleteni človeški
odnosi kot našo!
Na drugi strani smo praznovanja in počitek
uničili z nedeljskim delom. Ljudje
potrebujemo dan počitka na teden, dan za
duhovnost, dan stika z Bogom. To smo
zavrgli in spremenili smo se v družbo
pijančevanj, drog in nesmisla. Bivanje lahko
osmisli Bog, veseljačenja brez zavor pa ne!
Poplitveni žur kliče samo drugi žur, da
prevpije bivanjsko praznino, smisla pa ne
prinese. »Danes vidimo, da so velike
katedrale tri: supermarketi, stadioni in
diskoteke, v nasprotju z nekdanjimi
katedralami duha,« je zapisal don Pierino
Gelmini, ki je številnim vrnil smisel bivanja in
tako orisal srž problema sodobnega
nesmisla: današnji človek je iz prostega
časa odrinil Boga in stik z njim ter v osrčje
postavil potrošništvo in zabavo. Poskusimo
v teh poletnih dneh postopati drugače.
Dajmo tudi duhovnosti svoje mesto!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo

17. nedelja med letom

26. julij: Krištofova nedelja

Tedaj je Jezus vzel hlebe,
se zahvalil in jih
razdelil med sedeče;
prav tako tudi rib,
kolikor so hoteli.
Ko pa so se nasitili,
je svojim učencem rekel:
»Kosce, ki so ostali, poberite,
da se kaj ne izgubi.«
Pobrali so torej in s kosci,
ki so od petih ječmenovih
hlebov ostali njim,ki so jedli,
napolnili dvanajst košar.
(Jn 6,1–13)

Na Krištofovo nedeljo, 26. julija,
Cerkev
na
Slovenskem
spet
zaznamuje misijonska akcija Miva.
Po župnijah je tako blagoslov vozil
in
prostovoljna
nabirka
za
misijonska vozila.
V akciji »Miva« vozniki sodelujejo
tako, da za vsak srečno prevoženi
kilometer darujejo cent oziroma en
evro za tisoč kilometrov. Z
blagoslovom
vozil
kličemo
priprošnjo svetega Krištofa za
blagoslov in odgovornost na cestah.
Tisti, ki se odločijo za blagoslov
avtomobila ali dar, prejmejo
spominsko podobico in nalepko. Z
akcijo »Miva« vernike vabijo k
poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim
darovi
za
misijonska
vozila
posredno lahko rešijo življenje ali
vrnejo zdravje. Vozila, ki jih
uporabljajo misijonarji, omogočajo
njihov
prevoz
in
prevoz
šoloobveznih
otrok
v
šolo,
uporabljajo pa jih tudi za prevoz
gradbenega materiala za vzdrževanje
ali gradnjo cerkva, šol ali
dispanzerjev.
MIVA
vozila
zagotavljajo vsaj osnovno gibljivost
v misijonskih deželah. Tako so tudi
oddaljene
vasi
oskrbljene
z
najnujnejšim
za
življenje.
Duhovniki, misijonarji, sestre, laični
pomočniki in razvojna pomoč pa
lahko pride do več ljudi. »Miva«
tako pomaga graditi občestvo
»mladih cerkva«.

26.7.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Maja Strniša
2. berilo: Andreja Zupanc
26.7.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Gal Gros
2. berilo: Urša Pestar
2.8.2015 ob 8. uri
1. berilo Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
2.8.2015 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
26.7.2015: 17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
2 Kr 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6;
Jn 6,1-15

»Tukaj je deček, ki ima pet
ječmenovih hlebov in dve
ribi.« (Jn 6,9a)
2.8.2015: 18. nedelja med letom
2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78;
Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

»Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za
večno življenje in vam jo bo
dal Sin človekov.« (Jn 6,27a)

Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora me tolažita.
Ps 23

Gospod, ne pusti, da bi bili
objestni in lahkomiselni.
Daj, da se bomo v cestnem
prometu vedno zavedali svoje
odgovornosti.
Daj, da se bomo vedno zavedali,
da imajo tudi prosti čas
in naši hobiji svoje meje,
da s svojo vožnjo ne bomo
nikogar ogrožali.
Naj nikoli ne izgubimo izpred
oči našega končnega cilja.
Amen.

Srečno povsod – vam MIVA
želi, naj Bog blagoslavlja
vse vaše poti

