SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
17. PON
Evzebij
18. TOR
Helena
19. SRE
Janez
20. ČET
Bernard
21. PET
Pij X.
22. SOB
Marija Kraljica

19.h + Janez Gorjanc

OZNANILA
Pred začetkom
veroučnega leta

Počitniški dnevi se v
avgustu iztekajo. V
19.h + Ivanka Škofic, 30. dan začetku septembra se
odpro šole in takrat se
začne tudi pastoralno
19.h + Zofija Jauh,30. dan
veroučno leto, ki se
sklene konec junija.
19.h
v dober namen (M)
Uspeh je odvisen od več
dejavnikov, eden od
19.h + Marija Mali
njih je tudi pravočasna
priprava in začetek.
8.h
za žive in umrle župljane Otrok
23. NED
se
najprej
21. ned. med letom 10.h + Rozi, Andrej Pungeršek
oblikuje v družini. Ta
24. PON
ima
nenadomestljivo
19.h + Alojz Pičman
Jernej
vlogo. Verouk za verne
starše ne more biti
25. TOR
7.30 + Marija, Matija Gregorc postranska zadeva, saj
Ludvik
na nek način osvetljuje
26. SRE
19.h + Janez, Manca Benedičič vse druge dejavnosti.
Ivana
27. ČET
Monika
28. PET
Avguštin
29. SOB
Muč. Janeza Krst.

7.30 + Angela Kern

19.h + Ivan Pirc
19.h + Janez, Katarina Maček

Predviden veroučni
urnik:

1. razred: PON ob 17.h
2. razred: PON ob 16.h
19.h + Podpeskar
3. razred: ČET ob 16.30
8.h
za žive in umrle župljane 4. razred: PON ob 15.h
30. NED
5. razred: SRE ob 16:30
10.h + Anica Pernuš
22. ned. med letom
6. razred: ČET ob 15:30
in sorodniki
Bodoči birmanci (7. in 8
Drugod bo opravljenih:
razred): TOR ob 17.h
5 svetih maš za + Ivanko Škofic.
Letošnji birmanci:
SOB po večerni maši
Stična mladih: 19. september 2015
»Blagor čistim v srcu, ti bodo Boga gledali«
Pod tem geslom ekipa prostovoljcev pripravlja letošnje Vse veroučne zvezke in
srečanje slovenska mladine. Tudi našo župnijo prosi za knjige lahko kupite v
molitveno podporo. Ta naj vsebuje vsakdanjo molitev knjigarni Ognjišča v
»O gospa moja«. Pridružimo se v čim večjem številu. Kranju.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

Jezus je torej
rekel dvanajsterim:
»Ali hočete tudi vi oditi?«
Simon Peter
mu je odgovoril: »Gospod,
h komu pojdemo?
Besede večnega življenja
imaš in mi verujemo
in vemo, da si ti Kristus,
Božji Sin.«
(Jn 6,67–69)

KDAJ BO CERKEV SPREMENILA
STAROKOPITNI NAUK?
Pred časom je kristjanom nenaklonjena
revija na svoji spletni strani objavila anketo,
v kateri je spraševala, zakaj ljudje
zapuščajo Cerkev. Najvišji odstotek je
dobilo mnenje, da zato, ker ne popušča pri
nauku, ki ni všeč ljudem. Danes je

razširjeno mnenje, da bi zlasti Katoliška
cerkev morala spremeniti nekatera svoja
stališča, ker niso več sodobna, saj se je
družba spremenila. Zanimivo je, da so
nekatere verske skupnosti in Cerkve to celo
poskušale, a s tem niso dosegle, da bi se
jim napolnili Božji hrami. Nasprotno, še bolj
so se izpraznili.
V življenju se je vedno potrebno odločati,
zlasti za Boga. Tudi v današnji Božji besedi
se srečamo s takšno odločitvijo. V prvem
berilu izraelski voditelj Jozue sprašuje ljudi,
če hočejo služiti Bogu ali bi raje služili komu
drugemu. Ljudstvo mu je odgovorilo: »Mi
bomo služili Gospodu!« (Joz 24,18). Jozue
podčrta pomen svobode pri odločitvi za
vero. Še bolj poudari pomen svobode
Kristus v evangeliju, ko učence vpraša: »Ali
hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Vera je
preveč dragocena stvar, da bi jo vsiljevali,
kaj šele da bi koga vanjo silili. Kristus pusti
ljudem svobodo, a od svojih stališč ne
odstopa, pa čeprav je večina proti njim.
Prav ob današnjem evangeliju se lahko
vprašamo, zakaj Kristus ni popustil večini,
saj je »mnogo njegovih učencev odšlo« od
njega? Zakaj ni preklical svojega učenja o
evharistiji? Ob tem primeru trčimo na
splošni problem, kdaj prilagoditi svoje
mnenje večini. Kristus ne popušča večini.
Njegova Cerkev ne more ravnati drugače.
Zaveda se, da resnica ni stvar glasovanja.
Ljubezen ni rezultat glasovanja večine.
Vera v Boga terja stalne svobodne
odločitve. Če bomo sledili Kristusu, bomo
svobodni. Svobodni nismo, če delamo, kar
bi radi, ampak če delamo, kar je prav.
Prosimo Gospoda naj nam pomaga, da bi
se v življenju vedno odločali zanj.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo
23.8.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
23.8.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Teja Sajovic
30.8.2015 ob 8. uri
1. berilo Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
30.8.2015 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Neža Sitar

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
23.8.2015: 21. nedelja med letom
Joz 24,1-2.15-17.18; Ps 34;
Ef 5,21-32; Jn 6,60-69

»Gospod, h komu naj gremo?
Besede
večnega
življenja
imaš!« (Jn 6,68-69)
30.8.2015:.22. nedelja med letom
5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 1,1718.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23

»Nič ni zunaj človeka, kar bi
ga moglo omadeževati, če
pride vanj, ampak to, kar pride
iz človeka.« (Mr 7,15)

Župnija – naš duhovni dom
Vpliv razkristjanjevanja je vedno
bolj opazen. Prav tako dejstvo, da
mnogi verniki ne čutijo več
pripadnosti domači župniji in se
glede maše prilagajajo izključno
bližini cerkve. Za marsikoga je
pogreb skoraj edina vez z domačo
župnijo. Sicer pa so nekateri verniki
nekakšne »ptice selivke«, ki se rade
ustavijo v mnogih cerkvah, gnezda
pa ne pripnejo na nobeno in tudi
potrebe po navezanosti na domačo
župnijo ne čutijo.
Kakšno je torej moje mesto v
župniji? Ljudje so bili z domačo
župnijo vedno povezani, imeli so jo
radi in so bili nanjo ponosni, od tod
znana pesem: »Prav lepa je … fara«.
Pastoralno delo v župniji je odvisno
od sodelovanja posameznikov in
skupin. Najožji bogoslužni sodelavci
so: ministranti, bralci Božje besede,
izredni delivci obhajila, pevci,…
Ministranti
naredijo
liturgijo
»vidno«, če seveda redno in lepo
vršijo svojo »angelsko« službo. Za
to so potrebne vaje in duhovno
oblikovanje. Najlepši je »srca oltar«.
Bralci Božje besede opravljajo
častno službo, na katero se je treba
skrbno pripraviti s premišljevanjem
in vajo. »Premišljujte božjo postavo;
glejte, da boste verovali, kar boste
brali!«,
vzpodbuja
bogoslužni
obrednik.
Izredni delivci obhajila, kadar je to
potrebno, spoštljivo delijo sveto

obhajilo, ki ga tudi sami pobožno
prejmejo.
Pevci so zelo pomembni liturgični
sodelavci in napravljajo liturgijo
»slišno«. Navodilo Cerkve pravi za
petje: »Prva naloga cerkvene glasbe
je streči pri bogoslužju. Cerkvena
glasba bo toliko svetejša, kolikor
tesneje bo povezana z bogoslužjem,
ko bo čim lepše izražala molitev ali
spodbujala k ubranosti duš in svete
obrede
obdala
z
večjo
slovesnostjo…« Pravi cilj Cerkvene
glasbe je čast Božja in posvečenje
vernikov.
(se nadaljuje)

Prihodnost otrok
Ko bodo otroci odrasli v osebnosti, jih
bo spodbujalo upanje ali pa jih bosta
omejevala strah ali izgubljenosti. Kaj
bo prevladalo, je odvisno od tega,
kakšno otroštvo so preživeli. Do te
trditve sta prišla dva znanstvenika na
podlagi raziskave med študenti.
Svoja spoznanja sta strnila: ko mlade
ljudi spodbuja upanje, želijo narediti
tisto, kar so si zadali, ker pričakujejo
priznanje in nagrado. Ko jih prevzame
strah, pa se sprašujejo, kaj naj storijo,
da ne bi bili kaznovani ali bi ne uspeli.
Ne samo otroci, ljudje vseh starosti se
pozitivno odzovejo na spodbudo pa
tudi na spravo s tistim, s katerim so si
prišli navzkriž. Nezaupanje v njihove
sposobnosti, dvom, da bi lahko sploh
kaj pozitivnega storili v življenju, pa
jim vzame pogum. Če imamo oči bolj
odprte za njihove dosežke kot pa za
napake, jim bomo pomagali, da
pridejo do izraza njihovi skriti talenti.
Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini

Vpis otrok k verouku
bo 31. avgusta, 2. in 3. septembra od
15. do 18. ure. Vpis bo za vse
otroke, ki bodo v novem veroučnem
letu obiskovali verouk in svete
maše ter se s tem pripravljali na
prejem
zakramentov
svete
spovedi, svetega obhajila in svete
birme. Če kdo v zgoraj navedenem
terminu tega ne more, naj pokliče po
telefonu
040 520 995 da se dogovorimo za
drug termin.
K vpisu naj otroka pospremi vsaj
eden od staršev. K vpisu otrok
prvega razreda prinesite s seboj
družinsko knjižico, če niste cerkveno
poročeni, pa prinesite otrokov krstni
list, če ni bil krščen v domači
župniji.
Če otrok še ni krščen, a ob
osebnem zagotovilu glede verske
vzgoje lahko vpišete otroka v 1.
razred, da bo v naslednjih letih prejel
zakramente uvajanja v krščanstvo.

