SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

3. PON
Konrad
4. TOR
Janez M. Vianej
5. SRE
Marija Snežna

Vsem darovalcem za
misijonska
vozila
iskreni Bog plačaj za
obilen dar (912€).
Generalno
čiščenje
cerkve bo v četrtek, 6.
avgusta. Pričetek ob
7.30. uri. Mlajši in
starejši lepo naprošeni.

19.h + Niko Likozar
in Tine Snedic
7.30

19.h + Ivan Novak

6. ČET
19.h
Jezusova spremenit.
7. PET
Sikst

10. PON
Lovrenc
11. TOR
Klara
12. SRE
Ivana
13. ČET
Radegunda
14. PET
Maksimilijan Kolbe
15. SOB
Marijino vnebovz.

za duhovne poklice
adoracija do 21. ure.

19.h + starše Remic

8.h +
10.h +
19.h +
8.h
9. NED
Lovrenčeva nedelja 10.h +
8. SOB
Dominik

za zdravje

Spoved pred župnijskim
družina Oselj in Rozman praznikom bo v četrtek
in petek ob 18. uri. Na
Rudi in Rudolf Majcen
dan
celodnevnega
Peter Štular
češčenja pa od 8. ure
za žive in umrle župljane dalje.
Jože Slamnik

19.h + Lovrenc in Doroteja
Beton
7.30 + Majetič
19.h + Janez Sitar
19.h + Anton in Jožefa Obed
19.h + Marija Naglič

Srečanje
župnijske
Karitas bo v sredo, 12.
avgusta po sveti maši.
Pogovor bo o srečanju
bolnikov, ki bo letos v
soboto, 12. septembra.
Obisk bolnikov in
ostarelih bo na prvi
petek, 7. avgusta.

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Zajc

Darovanje na Lovrenčevo nedeljo bo za
domače
8.h
za žive in umrle župljane potrebe
16. NED Rok
cerkve.
19. ned. med letom 10.h + Antonija Hudoklin 30.d.
Na slovesni in zapovedan praznik
Marijinega vnebovzetja bo pri obeh mašah
obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji.
Namesto cvetja na grob so darovali za več svetih maš in
cerkev:
+ Tončki Hudoklin sosedje, Hudoklinovi in Polajnarjevi
+ Ivanki Škofic sosedje.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

Župnija – naš skupni dom
(nadaljevanje iz prejšnjih oznanil)

9. avgust:
Lovrenčeva nedelja
Vsak kristjan pripada župniji, ki
naj bi jo poznal, jo imel rad, bil
ponosen nanjo in v njej našel
svoje mesto. Pravico imamo, da
svoji župniji dajemo prednost pred
drugimi. Umestno se je vprašati:
Kaj me kot kristjana priklepa na ta
dom – župnijo? V srčiki je zavest
pripadnosti, zdrav ponos, da
spadate k občestvu, gotovost, da
bdi nad nami farni zavetnik sveti
Lovrenc.
Župnija ima svojo zgodovino,
svojo sedanjost in prihodnost
Župljani se med seboj kolikor
toliko poznamo, in če je treba, si
tudi pomagamo. V cerkvi se
čutimo doma. Naše verske poti se
stikajo k skupni točki, v župnijsko
cerkev in v župnijski dom. Vemo,
da bomo tam sprejeti, zavedati pa
se moramo tudi, da moramo tej
skupnosti prispevati svoj delež in
sprejeti tiste obveznosti in skrbi, ki
jih ne more sprejeti nihče drug
namesto nas.

Če smo pripravljeni sodelovati v
župnijskem občestvu, se nam
nudi
največ
možnosti
za
evangelizacijo. Na ta način radi
bivamo v skupnem ritmu, župnija
pa postaja velika, lepo uglašena
hiša
molitve,
usmiljenja,
svetovanja in odrešenja. V njej naj
bi našli zavetje že otroci, verniki
različnih stanov in poklicev,
skupaj gradimo občestvo tisti, ki
imamo v tem kraju že globoke
korenine, kakor tisti, ki med nami
šele začenjajo graditi domače
ognjišče.
Sveti Lovrenc, prosi za nas!

2. avgust: 18. nedelja med letom
Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično vam povem:
Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes,
ampak moj Oče vam daje
pravi kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti,
ki prihaja iz nebes
in svetu daje življenje.«
Rekli so mu: »Gospod,
daj nam vselej tega kruha!«
Jezus jim je rekel:
»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, ne bo lačen;
in kdor veruje vame,
ne bo nikoli žejen.
(Jn 6,32–35)

Pogosto sveto obhajilo je javno
izpovedovanje naše vere. Z vsako
vredno udeležbo zaživi naša vera na
novo. Kdor pogosto in vredno
pristopa h Gospodovi mizi, ta
izpoveduje svojo vero, svoje
zaupanje in svojo hvaležnost.
In nenazadnje: pogosto sveto
obhajilo nas osvobaja naših slabosti,
očisti nas naših napak, ki jih tako
lahkomiselno vsak dan zagrešimo.
Po: bl. A. M. Slomšek, Kruh življenja

Okusite in spoznajte,
kako dober je Gospod:
blagor človeku,
ki se k njemu zateka!

Razpored celodnevnega češčenja
v soboto, 8. avgusta
8.h

sveta maša,
izpostavitev Najsvetejšega

Smemo Marijo po Božje častiti?
Ne. Samo Boga smemo častiti po
božje. Toda Marijo smemo častiti
kot mater našega Gospoda.
(KKC 971)

9.h – 10.h

možje in fantje

10.h

sveta maša

11.h – 11.30. fantje in dekleta
11.30 – 12.h tiho osebno češčenje
15.h –16.h Mlaka in Srakovlje
16.h – 17.h Cesta na Rupo
Snediceva, Grosova,
Okornova,
Dežmanova in
Galetova ulica
17.h – 18.h Dolžanova pot,
Golniška cesta,
Betonova in
Kuratova ulica
18.h – 19.h Bobovek,
Partizanska pot
Cesta na Belo
Pokopališka in
Cesta na Brdo
19.h

sklep in sveta maša

Jezusova bližina v najsvetejšem
zakramentu naj nas ta dan utrjuje v
spoznanju, da je lepo biti z Njim,
poslušati Njegov glas in začutiti
utrip ljubezni Njegovega srca.

Božje čaščenje pomeni ponižno,
brezpogojno
priznanje
Božje
absolutne vzvišenosti nad vsemi
ustvarjenimi bitji. Marija pa je
ustvarjeno bitje, kot mi. V veri je
naša mati, starše pa moramo
spoštovati. In to je povsem
svetopisemsko, saj Marija sama
pove: »Glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi« (Lk 1, 48).
Tako Cerkev pozna Marijine
romarske kraje, praznike, pesmi in
molitve...

Dragi mladi prijatelji: Ljubimo in
častimo Marijo! Ona je naša mati,
vodnica, vzor in pomočnica.
Kadar nam je težko, smo žalostni ali
smo veseli, se zatekajmo k naši
nebeški materi. Obnovimo in
poglobimo ljubezen do Božje
matere, globlje spoznajmo njeno
vlogo v človeškem odrešenju in
življenju ter poglobimo življenje po
veri prav z njeno pomočjo Na
praznik Marijinega vnebovzetja (15.
avgust) pokažimo ljubezen do nje z
obiskom svete maše. Lepo je, da
poromamo v Marijino svetišče in se
ji priporočimo tudi v osebni molitvi.

Bralci božje besede v nedeljo
9.8.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
9.8.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Anže Cunk
2. berilo: Sara Peklenik
16.8.2015 ob 8. uri
1. berilo Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
16.8.2015 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Ana Štern

Resnično, resnično, povem vam:
»Kdor veruje vame,
ima večno življenje.
Jaz sem kruh življenja.
Vaši očetje so v puščavi
jedli mano in so umrli.
To je kruh, ki prihaja iz nebes,
da kdor od njega jé, ne umrje.
Jaz sem živi kruh, ki sem prišel
iz nebes. Če kdo jé od tega kruha,
bo živel vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.«
(Jn 6,47–51)

