SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
18 PON
sv. Marjeta Ogrska
19. TOR
sv. Makarij
20. SRE
sv. Fabijan
21. ČET
sv. Neža
22. PET
sv. Vincencij
23. SOB
sv. Henrik Suzo

18.h + starše, brata in sestro
Štirn
7.30 + Valentin Snedic

OZNANILA
Srečanje svetopisemske
skupine bo v sredo, 20.
januarja po sveti maši.

Čistilke in krasilke
cerkve lepo povabljene
na letno srečanje in
druženje v prostore
18.h + Marija Babič, 30. dan
veroučne šole v četrtek,
21. januarja po sv.
18.h + Vinko Benedičič
maši.
Vsi bralci Božje besede
18.h + Jerina
in
tisti,
ki
ste
pripravljeni
prevzeti
to
8.h
za žive in umrle župljane
24. NED
službo
v
župniji,
lepo
10.h + starše, brate in Jožeta
3. ned. med letom
povabljeni v učilnico na
Finžgar
predavanje in pogovor v
25. PON
soboto, 23. januarja po
18.h + Ivan Novak
spreob. apost. Pavla
sv. maši.
26. TOR
7.30
v čast in priprošnjo
Sestanek
župnijske
sv. Timotej in Tit
Antonu Vovku
Karitas bo v sredo, 27.
27. SRE
18.h + starše Jakob in Alojzija
januarja po sv. maši.
sv. Angela Merici
Ravšelj
28. ČET
18.h + Pavla in Stanko Dolžan Molitev
binkoštne
sv. Tomaž Akvinski
30. dan
dvorane bo v četrtek,
28. januarja ob 16.30.
29. PET
18.h + Silvester Krumpestar
uri.
sv. Konstancij
Pomagajmo si
30. SOB
18.h + starše Terlikar
Tradicionalni
dobrosv. Hijacinta
delni koncert Karitas
8.h
za žive in umrle župljane dekanije Kranj bo v
31. NED
4. ned. med letom 10.h + Franc Maren
nedeljo, 24. januarja ob
18. uri v domu krajanov
Primskovo. Vstopnice
Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše:
pri
članih
+Stanislavu Dolžan: nečaka Stanka in Miha, sosedje. dobite
+ Jožetu Jordan: Trseličevi, Hribarjevi, Švegljevi, Karitas.
Zalka Florjančič in družina Frigelj. Bog povrni!
Hvala
raznašalcem
verskega
tiska
za
Prisrčna zahvala vsem, ki ste darovali trikraljevskim opravljeno delo.
kolednikom (1255 €) in adventni akciji otrok (447 €). Hvala tudi vsem, ki ste
Sredstva so nakazana misijonskemu središču.
obnovili naročnino.
18.h + Marija Štern

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

ZNAMENJE BOŽJE LJUBEZNI

Jezus jim reče:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim reče: »Zajemite
zdaj in nesite starešini!«
In nesli so.
(Jn 2,7)

Zakonsko in družinsko življenje je
včasih obremenjujoče in zahtevno ter
terja veliko naporov in truda, ki pa je
tudi velikokrat poplačan. Preveč
poudarjamo
težave
skupnega
življenja in danes se v družbi že
uveljavlja mnenje, da je trajnost
zakona skoraj nemogoča. Res je, da
zakonca iz svoje moči ne moreta
izpolniti težke naloge pričevanja za
Kristusa, a zato v zakramentu sv.
zakona Kristus stopa v njuno skupno
življenje, da bi posvetil njuno
medsebojno
ljubezen
in
jo
blagoslavljal ter možu in ženi dajal

moč za skupno življenje. Zakonca naj
zato v medsebojnem darovanju, ki
temelji na ljubezni, s skupno molitvijo,
v kateri bosta prosila za vztrajanje v
zakonu, povabita medse Kristusa,
kakor sta ga povabila na svojo svatbo
mladoporočenca v Kani, kakor
beremo v današnjem evangeliju.
Na svatbi je Kristus spremenil vodo v
vino in tako naredil prvo znamenje (Jn
2,11). To je bilo izredno znamenje –
mi ga običajno imenujemo čudež. To
in druga Jezusova znamenja kažejo
na Jezusovo božanstvo in ljubezen.
Jezus je z njim pokazal, da je Božji
Sin, ki skrbi za človeka in vidi njegove
potrebe. Česar se Kristus, Božji Sin,
dotakne, temu da novo vsebino. Vodo
je spremenil v vino. In še danes se pri
vsaki maši z Božjo pomočjo vino
spremeni v Jezusovo kri. Bog zmore
snov (materijo) spremeniti, posvetiti.
Pri tem velikokrat uporabi človeka.
Tudi pri zakonu Bog pokliče moškega
in žensko, da sodelujeta pri njegovem
odrešenjskem načrtu, da bi po njuni
darujoči se ljubezni priklical nova
človeška življenja in da bi sveto živela
med drugimi ljudmi. Ljubezen
zakoncev tako lahko postane
znamenje Božje darujoče se ljubezni
v nevernem svetu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo

3. nedelja med letom
24. januar

Teden krščanske edinosti
18. – 25. januar

24.1.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
24.1.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Teja Sajovic
31.1.2016 ob 8. uri
1. berilo Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
31.1.2016 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
24.1.2016: 3. nedelja med letom
Neh 8,2-4.5-6.8-10; Ps 19
1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21

Oči vseh v shodnici so bile
uprte vanj. »Danes se je to
Pismo izpolnilo, kakor ste
slišali« (Lk 4,20-21).
31.1.2016: 4. nedelja med letom
Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,
1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30

»On pa je šel sredi med njimi in
je hodil dalje« (Lk 4,30)
Pravi Bog se kliče Bog ljubezni!
(France Prešeren)

Dali so mu knjigo preroka Izaija.
Odprl je knjigo in našel mesto,
kjer je bilo pisano:
»Duh Gospodov je nad menoj,
zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim
oznanim blagovest;
da naznanim jetnikom oproščenje
in slepim pogled;
da zatirane izpustim v prostost
in oznanim leto Božjega usmiljenja.«
In zaprl je knjigo, jo dal služabniku
in sédel; in vseh oči v shodnici
so bile uprte vanj.
Začel jim je govoriti: »Danes se je to
pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«
(Lk 4,17–21)

Z Božjim duhom mora biti
zaznamovano tudi življenje vsakega
kristjana. Zgodovina krščanstva nam
to dokazuje na najrazličnejše načine.
Nekatere Duh zaznamuje, da so
stregli ubogim, drugi so oznanjali
evangelij, darovali življenje z
mučeništvom, zvestobo v zakonu,
dobre matere in skrbne očete,
požrtvovalne duhovnike…

V tem tednu bomo vsak dan
premišljevali in molili za edinost med
kristjani. Svetopisemski odlomek, ki
je izhodišče molitev in razmišljanj je
vzet iz Petrovega pisma: »Vi ste
izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo,
svet narod, ljudstvo, določeno za
Božjo last, da bi oznanjali slavna dela
tistega, ki vas je poklical iz teme v
svojo čudovito svetlobo. Nekdaj niste
bili ljudstvo, zdaj pa ste božje
ljudstvo. Niste našli usmiljenja, zdaj
pa se vas je usmilil.«

Poskusi vloma v cerkev
in župnijski dom
V zadnje pol leta – v juliju in
septembru ter 8. januarja so neznani
storilci odtujili bakrene žlebove,
močno poškodovali stranska vrata in
na dveh mestih skušali vlomiti v
župnišče. Odtujenega je bilo tudi
nekaj premoženja.
Delimo žalostno usodo s premnogimi
v kraju. Pripravljamo učinkovitejšo
zaščito. Hvala, da niste brezbrižni.

Nedelja Svetega Pisma
Verjetno ste že kdaj slišali, da je
zadnja nedelja januarja nedelja
Svetega pisma. Vsako nedeljo
slišimo poučne odlomke Svetega
pisma, torej je nedelja Svetega
pisma vsaka nedelja. Kakšen
pomen ima zato posebna nedelja
Svetega pisma?
Na drugem vatikanskem koncilu
(1962–1965)
so
pred
vsakim
zasedanjem škofov vsega sveta v
procesiji prinesli Sveto pismo in ga
počastili. Pomemben sad tega koncila
je dogmatična konstitucija o Božjem
razodetju, ki vernikom zelo priporoča
branje Svetega pisma; spremljati ga
mora molitev, "da to branje postane
pogovor med Bogom in človekom". V
duhu tega priporočila so slovenski
škofje na predlog svetopisemskih
strokovnjakov leta 1990 zadnjo
nedeljo januarja razglasili za nedeljo
Svetega pisma. Spoznavali naj bi
vrednost Božje besede za naše
življenje. Za otroke matere Cerkve je
Sveto pismo "trdnost vere, hrana in
neusahljiv
studenec
duhovnega
življenja" (Kompendij KKC 24). Še
posebej bi nas naj spodbudila, da bi
redno jemali v roke Sveto pismo in
knjige, ki nam njegovo vsebino
razlagajo.
Silvester Čuk

