SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
9. PON
Posv. Lateran. baz.
10. TOR
sv. Leon Veliki
11. SRE
sv. Martin
12. ČET
sv. Jozafat Kunčevič
13. PET
sv. Stanislav Kostka
14. SOB
sv.Lovrenc Irski

18.h + Primož Strniša
7.30 + Peter Sluga
in Ljubo Lozar
18.h + Frančiška Križaj

18.h + Anton Babič
in Terezija Stenovec
18.h + Silvo Krumpestar,
30. dan
7.30 + Niko Likozar
18.h + Pavla Dolžan
8.h
za žive in umrle župljane
15. NED
10.h + Manca in Jože
33. ned. med letom
Hudobivnik
16. PON
18.h + starše Zabret
sv. Marjeta Škotska
17. TOR
sv. Elizabeta Ogrska
18. SRE
sv. Karolina
19. ČET
sv. Matilda
20. PET
sv. Edmund
21. SOB
Darovanje Device
Marije

OZNANILA
Člani
ŽPS
lepo
povabljeni na redno
sejo v četrtek, 12.
novembra po sveti maši.
Ovrednotili
bomo
misijon in načrtovali
pastoralno leto.
Sestanek
župnijske
Karitas bo v sredo, 18.
novembra po sveti maši.
Srečanje svetopisemske skupine bo v
četrtek, 19. novembra
po sveti maši.

7.30 + Rado Primožič, 30. dan Ministrantsko
srečanje bo v soboto,
14. novembra ob 10.
18.h + Jožefa Finžgar
uri.
18.h + Pavel Čebulj
18.h + Pavla Draksler, 30. dan
11.h
v zahvalo
18.h + Ivanka Trudn

8.h
za žive in umrle župljane
22. NED
10.h + Rudolf in Boštjan Kopač,
KRISTUS KRALJ
Kristina Bečan
Namesto cvetja na grob + Silvestru Krumpestar:
So darovali za svete maše mama Marija, brat Tine, brat
Marko, Petrini prijatelji, Miran Štempihar z družino,
Simona Štempihar, Ani Bajt, Šternovi, Sivčevi in
sosedje. V Želimljah bodo darovane 4 svete maše, 10
svetih maš bo darovano na Ptuju (p. Andrej).
Namesto cvetja na grob +Slavki Grašič:
brat Blaž in Franc, sestre Mari, Francka in Joži, Vinko
Strniša z družino in družina Polajnar.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

NADŠKOFOVA ZAHVALA NA ZAHVALNO NEDELJO

Nebeški Oče. Na
zahvalno nedeljo nas
vabiš, da bi se znali
zahvaljevati
za
sleherno stvar, ki
nam jo podarjaš v
našem življenju. Daj
nam moči, da bi
znali vsak dan znova
uporabljati »čudežni« besedi »prosim«
in
»hvala«,
saj
odpirata
mnoga
vrata tega sveta.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

“Zahvaljujemo se ti, da smemo biti
tu pred teboj in ti služiti!” Tako
molimo v drugi evharistični molitvi,
ko se Bogu zahvaljujemo za vero in
življenjsko povezanost z njim.
Vsaka sveta maša je zahvala za
življenje in odrešenje; je zahvala za
vse ljudi, za stvari in dogodke, ki so
nam podarjeni…
Zahvaljujem
se
številnim
župnijskim sodelavcem po vseh
župnijah
naše
nadškofije:
katehistinjam, gospodinjam, organistom, zborovodjem, cerkvenim
pevcem, ministrantom, vsem, ki
skrbite
za
lepoto
cerkva,
pritrkovalcem, ključarjem, članom
župnijskih
pastoralnih
in
gospodarskih svetov, animatorjem,
skavtom; zahvaljujem se vsem
članom
molitvenih
skupin,
duhovnih gibanj, vsem, ki sodeluje-

te pri pastorali zakoncev in družin;
vsem članom Karitas ter drugih
dobrodelnih skupin. Hvala tudi
vsem vernikom, ki materialno
skrbite za svoje duhovnike in zanje
molite. Hvala tudi vsem, ki molite
za Cerkev in za blagoslov življenja
Cerkve darujete svoje trpljenje. Zelo
veliko je sodelavcev in dobrotnikov
naše Cerkve, ki živi in dela iz
ljubezni do Boga in do svojih bratov
in sester.
Ob zahvalni nedelji se želim
zahvaliti tudi vsem očetom in
materam, starim staršem in drugim,
ki
skrbijo
za
oznanjevanje
evangelija in za prenos svoje vere
naslednjim rodovom. Prav v družini
se srečamo z najmanjšim jedrom
Cerkve, v katerem je navzoč
Gospod. Zahvaliti se želim tudi
vsem bratom in sestram, ki se v
javnem življenju našega naroda
trudijo za vrednote, ki so po Božji
volji.
Ob misli na tako široko množico
bratov in sester, ki storijo toliko
dobrega za Cerkev v naši nadškofiji
in vsemu narodu, občudujem Božje
delo in se zahvaljujem za Božje
ljudstvo.
msgr. Stanislav Zore

8. November: Zahvalna nedelja

Ko pa je prišla neka uboga
vdova, je vrgla dva novčiča,
kar je ena četrtinka.
In poklical je svoje učence
ter jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla več ko
vsi, kateri so metali v zakladnico.
Zakaj vsi so vrgli od tega,
česar imajo v izobilju,
ta pa je vrgla od svojega uboštva
vse,kar je imela,
vse svoje premoženje.«

5. November:
33. nedelja med letom
Z In tedaj bodo videli
Sina človekovega
priti na oblakih z
veliko močjo in slavo.
Nebo in zemlja
bosta prešla, moje besede
pa ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro
pa nihče ne ve,
niti angeli v nebesih niti Sin,
ampak le Oče.
(Mr 13,26.31–32)

(Mr 12,42–44)

Zahvaljujemo se ti, Gospod,
za dar tvojega trpljenja,
s katerim nam izbrisuješ grehe,
ker si se s svojo smrtjo
daroval za nas.
Zahvaljen, da si živel med nami
učlovečen,
da si se hranil z darovi zemlje
in nas učil posnemati
cvetje na polju in ptice pod nebom,
ki ne sejejo in ne žanjejo,
pa vendar živijo.
Zahvaljen za vse sadeže in plodove,
za mir in vsakršno blaginjo.
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh

Mnogi ljudje so že večkrat napovedali
konec sveta. Mnogi to še vedno poskušajo,
nam, ki verujemo, je pa zadosti jasno
rečeno: »Za tisti dan ali uro ne ve nihče, niti
angeli, ne Sin, ampak le Oče.«
Ne gre namreč za to, kdaj bo konec sveta,
ampak kako ga bomo pričakali.
Vse, kar je na svetu, bo minilo,
ostalo bo samo tisto, kar je Božje.
»Bog je ljubezen« (1Jn 4,8), zato
bo ostalo to, kar smo v življenju
povezali z Božjo ljubeznijo!
Trudimo se predvsem v tej smeri.

HVALA
V
dobi
tehnike,
razvitega
gospodarstva in uspešnih trgovskih
zvez se marsikomu zdi nesmiselno,
da bi se Bogu zahvaljeval za tisto,
kar je storil pravzaprav človek sam s
svojo marljivostjo in iznajdljivostjo.
Celo kmet, ki je bil včasih tako
odvisen od obnašanja narave, Božje
volje, zdaj bolj samozavestno seje,
dela in z gotovostjo zre koncu leta
naproti brez bojazni, da ne bi uspel,
ker mu zavarovalnica povrne škodo,
če je nastala zaradi poplave, toče,
požara in podobno. Na prvi pogled
izgleda prav zares, da današnji
človek ne potrebuje Boga in da se
mu na zahvalno nedeljo nima za kaj
zahvaljevati.
Ali ne gledamo na vse stvari preveč
površno? Ali se nam res za nobeno
stvar ni potrebno zahvaljevati.
Bogu? Smo res že tako neodvisni od
njega? Ne dajmo se zaslepiti visoko
razviti
civilizaciji,
rekordnim
številkam in statistikam uspeha.
Zemlje in njenih sil še zdaleč
nimamo v oblasti. Še vedno je vse v
rokah Stvarnika. Za skrivnostjo, ko
se namreč leto za letom poraja iz
zemlje novo življenje, ko vzkali
seme in poženejo sadeži, ne stoji
samo naše razumno in trdo delo,
ampak tudi ljubezniva in zvesta
Božja skrb. On nam končno daje
vse, s čimer moremo razpolagati n se
okoriščati. Nenazadnje nam je
podaril tudi življenje in možnost, da
s svojo glavo razmišljamo in z

rokami delamo. Zato mu tudi gre vsa
zahvala.
Naša praznična daritev na zahvalno
nedeljo naj bo torej združena s tem,
da se mu zahvalimo za svoje
življenje in vse, kar z njim
prejmemo. Vse to mu položimo na
oltar in mu recimo eno samo a
iskreno besedo: Hvala!

Bralci božje besede v nedeljo
15.11.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
15.11.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Teja Sajovic
22.11.2015 ob 8. uri
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
22.11.2015 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Neža Sitar

