SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
9. PON
sv. Izaija

19.h + Marija Krivic, obl.

10. TOR
sv. Job

7.30 + za duše v vicah
19.h + Vinko Kepic, Julijana
Podakar

11. SRE
sv. Mamert
12. ČET
sv.Leopold Mandić
13. PET
Fatimska Mati božja
14. SOB
sv. Bonifacij

OZNANILA

Na binkoštni praznik
bodo med mašo ob
10.
uri
prvikrat
+ Alojzij Bitenc
prejeli Jezusa pod
Igor Gregorc, 30.dan
podobo kruha letošnji prvoobhajanci.
+ Marija Naglič, obl.
Hvala staršem in
katehetom, ki ste jih v
za zdravje
pripravi spremljali.
za žive in umrle župljane »Bodi pozdravljen,
zlati moj dan!« bomo
+ Marija, Marica Jelenc
slišali iz ust čistih
+ Anton, Julka Hostar
src…
+ Leon, Frančiška Mizerit Vsem čestitam z
za duhovne poklice
željo, da bi »zlati
+ Kokalj in Dovjak
dan« spremljal otroke
vse življenje, kajti
+ starša in brata Bohinjec
vsakič, ko bodo
prejeli obhajilo, bo
+ Angela, Jože, Breda
zlati dan zato, ker bo
Martinek
v srce stopil Bog
+ starše in brate Pičman
sam.

19.h + Ivan Novak
19.h
19.h
19.h

15. NED
BINKOŠTI

8.h
10.h

16. PON
Marija Mati Cerkve
17. TOR
sv. Jošt
18. SRE
sv. Janez I.
19. ČET
sv. Krispin
20. PET
sv. Bernardin Sienski
21. SOB
sv. Krištof Magellan.

8.h
19.h
7.30
19.h

22. NED
SVETA TROJICA

8.h
za žive in umrle župljane
10h + starše in brate Dolžan
Šmarnično pobožnost obhajamo
vsak večer ob 19. uri.

19.h
19.h
19.h

7.30 + Jože Kržan, 30. dan
19.h + Zofija Benedičič

V tednu družine in binkoštne
devetdnevnice še posebej lepo
povabljene družine in otroci.
Fatimska Marija romarica
pride k nam v soboto, 21. maja
ob 13. uri
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Spoved za prvoobhajance
bo
v
soboto, 14. maja ob
10. uri in ob 17. uri.
Srečanje svetopisemske skupine bo v
četrtek, 19. maja po
sveti maši.
Nabirka 22. maja bo
namenjena
skladu
socialnega zavarovanja duhovnikov.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

BINKOŠTI
SVETI DUH DELUJE V
DUHOVNEM ČLOVEKU

To sem vam razodel,
ko sem bil pri vas;
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu,
vas bo učil vsega
in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.
(Jn 14,25–26)

Najbrž smo že slišali očitek, da smo
»zakristijski kristjani«, to je, da vero
živimo samo v cerkvi, ko pa pridemo iz
nje, pozabimo nanjo. Dejansko
doživljamo, da v vsakdanjem življenju
malokrat čutimo Božjo navzočnost.
Kako bi bili srečni, če bi sredi dela in
skrbi, sredi vsakdanjega drvenja občutili
blagodejnost Božje bližine! Premalokrat
smo veseli, da smo kristjani, občutimo
pa žalost, ker vedno ne živimo po
evangeliju. Binkoštni praznik nas
spominja, da je v našem življenju
navzoč Sveti Duh, ki je naš Svetovalec
in Tolažnik ter naš Posvečevalec.
Človek, ki pusti, da ga Sveti Duh
napolni, spominja druge na Boga.
Postane nekakšna Božja beseda, ki jo
ljudje lahko vidijo. Duhovni človek je
zato tisti človek, ki se prepusti delovanju
Svetega Duha. Tako duhovno ni
nasprotje snovnemu, kakor običajno
menijo ljudje. Duhovna oseba nosi v
sebi miselnost, ki je blizu Kristusu.
»Sveti Duh … vas bo učil vsega in
spomnil vsega, kar sem vam povedal«
(Jn 14,26). Duhovni človek v vsem,
karkoli dela, razodeva Kristusa, ker ga
Sveti Duh spominja na Kristusa.

Bralci božje besede v nedeljo
15.5.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
15.5.2016 ob 10. uri:
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
22.5.2016 ob 8. uri
1. berilo Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
22.5.2016 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:

15.5.2016: BINKOŠTI
Apd 2,1-11; Ps 104,1.24.29-30.31.34;
Rim 8,8-17; Jn 14,15-16.23-26

»Prosil bom Očeta in dal vam
bo drugega Tolažnika.«
(Jn 14,16)
22.5.2016: SVETA TROJICA
Prg 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9;
Rim 5,1-5; Jn 16,12-15

»Vse, kar ima Oče, je moje,
zato sem vam rekel: Iz mojega
jemlje in vam bo oznanjal.«
(Jn 16,15)

Obhajilna procesija
Pristop k svetemu obhajilu je
pomembno bogoslužno dejanje, saj se
pri tem odvija zadnja izmed procesij
med mašo. Pristopamo k skupni mizi,
kjer nam je v hrano dano Kristusovo
telo. Delivci obhajila prinašajo
evharistično Kristusovo telo na
srečanje z obhajanci, ki v procesiji
pristopajo k obhajilu. To naj bo
predpodoba srečanja vernih in
Kristusa ob njegovem drugem
prihodu.
V slovenskih župnijah smo priče
mnogim praksam pristopa k obhajilu.
Pogojene so z obliko liturgičnega
prostora. Najpreprostejši in najbolj
delujoč način je pristopanje k delivcu
obhajila v dveh vrstah. Za prejem
obhajila je najpomembnejša priprava
srca in tudi na zunaj dolžno
spoštovanje
najsvetejšega
zakramenta. Naglica okrog pristopa in
delitve obhajila je znamenje, da
pozabljamo, da je trenutek obhajila
svečana in vesela pojedina skupnosti.
Zaželeno in priporočeno je, da dovolj
zgodaj oblikujemo pot k oltarju.
Kolikor je mogoče in prostor
dopušča, pristopajmo v dveh vrstah.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj se je zgodilo na binkošti?

SPREJEM FATIMSKE MARIJE
ROMARICE V ŽUPNIJI
Sobota, 21. maj ob 13. uri
Kip Marije romarice iz Fatime bomo
sprejeli pred kapelico na župnijskem
dvorišču. Tam se bomo zbrali verniki
vse župnije. Zaželene so tudi narodne
noše. Skupaj bomo zapeli pesem
»Trinajstega maja« in molitev
»Pozdravljena
Kraljica,
Mati
usmiljenja«. Sledil bo vstop v cerkev.
Za križem najprej stopajo otroci in
mlade družine…
Ob vstopu v cerkev bo pozdrav Mariji
s pesmijo in recitacijo otrok,
izpostavitev najsvetejšega in pete
litanije Matere božje z odpevi. Sledila
bo posvetilna molitev posvetitve
župnije in blagoslov z Najsvetejšim.
Vsak vernik lahko prinese napisano
prošnjo k Mariji, jo počasti in prošnjo
pusti v košarici.
Na prihod Marije se bomo
pripravili s tridnevnico od 18. do
20. maja.
1. dan: Fatima – šola molitve
2. dan: Fatima – šola darovanja
trpljenja in žrtev,
3. dan: Fatima – šola utrjevanja
vere v posmrtno življenje.

Petdeset dni po svojem vstajenju je
Gospod iz nebes poslal Svetega Duha
na svoje učence. Začel se je čas
Cerkve.
(KKC 731–733)
Na binkošti je Sveti Duh iz prestrašenih
apostolov naredil pogumne Kristusove
priče. V najkrajšem času so se tisoči dali
krstiti: to je bila rojstna ura Cerkve.
Čudež z jeziki na binkošti kaže, da
Cerkev od začetka obstaja za vse; se
pravi, da je univerzalna (lat. za gr.
katoliška) in misijonska. Nagovarja vse
ljudi, premaguje etnične in jezikovne
meje in vsi jo lahko razumejo. Vse do
danes je Sveti Duh življenjski eliksir
Cerkve.

Pa še ena molitev,
ki je sedaj skoraj popolnoma izginila,
je bila v preteklosti med ljudmi pogosta:
molitev za zdravo pamet.
(Metka Klevišar)

