SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
23. PON
sv. Servul (Socerb)
24. TOR
Marija Pomagaj
25. SRE
sv. Beda Častitljivi
26. ČET
Sv. Rešnje telo in kri
27. PET
sv. Alojzij Grozde
28. SOB
sv. German Pariški

18.30 + Marija Nunar

29. NED
9. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
19.h + starše Slemc

30. PON
sv. Kancijan

19.h + Marija in Franc Romih

31. TOR
Obisk. Dev. Marije
1. SRE
sv. Justin
2. ČET
sv. Marcelin in Peter
3. PET
Srce Jezusovo

7.30 + starše in brata Pičman
19.h + Stanko Dolžan
19.h + starše Zajc
8-h
za žive in umrle župljane
19.h + Peter Kopač
19.h + Žan Zupanc, obl.
19.h + Marija Naglič

7.30
v zahvalo
19.h + Jože Fende, Boštjanove
19.h + Marija Škofic

19.h
za duhovne poklice
Po maši adoracija od 20.30. ure
19.h + Anton in Marija Babič
in Terezija Stenovec
7.30 + v čast Marijinemu srcu
4. SOB
19.h + starše, brate
Marijino srce
in sorodnike Ribnikar
8.h
za žive in umrle župljane
5. NED
10h + Cirila Rogljič, 30. dan
10. ned. med letom
Namesto cvetja na grob + Cirili Rogljič so darovali za
svete maše: domači, družina Stare, Andrej Habjanič,
družina Bidovec iz Zaloga, sošolca Lojze in Marinka
Čimžar, sosedje z Golniške in Pokopališke, molivke
rožnega venca, družina Balantič iz Županjih Njiv, Dragi
in Joži, teta Lojzka, Štrosovi, Pelčevi, Slemčevi in
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov.
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.
15 svetih maš bo darovanih na Trsteniku.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

OZNANILA
Brezje, 23. 5. ob 20.h
Na predvečer praznika Marije Pomagaj se
Slovenci zberemo na
Brezjah
in
se
priporočamo Njej, da
bi varovala slovenski
narod in slovenska
izročila po svetu.
Na zapovedan praznik
Svetega
Rešnjega
telesa in krvi ni
verouka – učenci
imajo spoved.
Vzpodbudno je tudi
razumevanje šole, da
vsem učencem, ki so
zaradi
šolske
prireditve
zvečer
zadržani,
omogoči
obisk
dopoldanske
svete maše ob 8. uri.
Krstna nedelja bo 5.
junija. Starše krstnih
kandidatov vabim na
pripravo in pogovor v
ponedeljek, 30. maja
po šmarnicah.
V sredo, 25. maja bo
po šmarnicah redni
sestanek župnijske
Karitas.
Molitev
binkoštne
dvorane
bo
v
četrtek, 26. maja ob
17.30. uri.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

22. MAJ: SVETA TROJICA

»Ko človek zanika pravega Boga,
poklekne pred devet malikov,« pravi
ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo
Božjega
otroka
zamenja
za
suženjstvo
praznoverju
(napovedovanju
prihodnosti
iz
horoskopov ali kart, bioenergetiki,
raznim kozmologijam) ali malikom
(sovraštvu, denarju, želji po uživanju
…). Ti maliki ga tako zasužnjijo, da
se jih zlepa ne more rešiti.
V današnjem evangeliju nam Kristus
obljublja Duha resnice, ki nas bo
»uvedel v vso resnico« (Jn 16,13).
Resnica o Bogu in človeku je, da
smo ljudje srečni, ko imamo Boga za
Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega
Duha
pa
za
Vodnika
in
Posvečevalca, na kar nas spominja
današnji praznik Svete Trojice.

26. MAJ: SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Ljudje smo včasih kakor majhni
otroci: z velikimi hrepenečimi očmi,
čakamo, da se bo nekaj zgodilo. In
se dogaja, prav vsak dan. Na naših
oltarjih se nenehno daruje naš
Gospod Jezus Kristus. Toda, če
želimo videti, moramo biti kakor
otroci, ki zaupajo, ne kakor apostoli,
ki omahujoče razmišljajo, da bi
morda šli in kupili jedi za vse te ljudi.
Sveto Rešnje telo je praznik našega
zaupanja,
saj
oznanjamo
Gospodovo smrt in slavimo njegovo
vstajenje, po katerem smo deležni
večnega življenja v nebeškem
kraljestvu.
EVHARISTIČNA PROCESIJA
BO V NEDELJO, 29. MAJA
PO SV. MAŠI OB 8. URI.
VSI ŽUPLJANI LEPO
POVABLJENI.

Bralci božje besede v nedeljo
29.5.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
29.5.2016 ob 19. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Neža Sitar
5.6.2016 ob 8. uri
1. berilo : Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
5.6.2016 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Ana Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
26.5.2016: Sveto Rešnje Telo in Kri
Dejal jim je: »Dajte jim vi jesti.«
(Lk 9,13a)
29.5.2016: 9. nedelja med letom
»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč
vreden, da prideš pod mojo streho.«
(Lk 7,6b)
3.6.2016: Srce Jezusovo
»In ko jo najde, jo vesel zadene na
rame« (Lk 15,5)
5.6.2016: 10. nedelja med letom
Ko jo je Gospod zagledal, se mu je
zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!«
(Lk 7,13)

TELOVSKA PROCESIJA
Veroučenci
med
naštevanjem
največkrat pozabijo na slovesni in
zapovedani praznik Svetega Rešnjega
telesa in krvi oziroma Telovo. Ta
veliki praznik nas spominja na enega
izmed temeljev naše vere in središče
našega življenja, to je Evharistijo.
Telovska procesija je častilna in
prosilna, ter obsega procesijo z
Najsvetejšim, branje Božje besede,
različne prošnje, blagoslov na vse štiri
strani neba in sklepni blagoslov z
Najsvetejšim. Obrednik nam ponuja
več oblik, glede na krajevne razmere.
Popolna oblika vsebuje 4 postaje
(oltarje), kjer so po postajah
namenjene prošnje:
1. za Cerkev in njeno duhovno rast;
2. za prizadevanje za mir;
3. za blagoslov polj, travnikov,
vinogradov, gozdov in vrtov;
4. za blagoslov kraja in njegovih
prebivalcev.
Procesija je vedno po sveti maši. To
pomeni, da je bistveno praznovanje
najprej v tem, da Evharistijo
prejmemo in ne samo častimo.
Evharistija
notranje
povezuje
občestvo Cerkve, procesija pa je
zunanji izraz češčenja in povezanosti.
V bogoslužje in procesijo naj bo
vključeno celotno župnijsko občestvo.
Poskrbimo za otroke, ki posipajo
cvetje, pritrkovalce, strežnike, nosilce
bander in neba, pevski zbor pa
spremlja dogodek z evharističnimi
pesmimi, ki dvigajo našega duha k
Bogu.

Slovo Fatimske Marije
romarice iz dekanije

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj ima Cerkev proti »zakonu brez
poročnega lista«?
Za katoličane ni zakona brez
cerkvene poroke. V njej se Kristus
pridružuje zvezi med možem in ženo
ter ju bogato obdari z milostjo in
darovi. (KKC 2390–2391)

V ponedeljek se bomo iz župnije
Primskovo poslovili od Fatimske
Marije, ki bo nadaljevala misijonsko
romanje v dekaniji Škofja Loka.
Ob 10. uri bo somaševanje vseh
dekanijskih duhovnikov, ki bomo po
maši vodili molitev za novomašnike
in nove duhovne poklice. Pobožnost
bomo sklenili s petimi litanijami v
čast Matere božje. Vsi,ki zmorete, ste
lepo povabljeni na to srečanje,
posebej člani molitvene zveze za
duhovne poklice.
Na prvi petek, 3. junija bom kot
običajno obiskal bolnike in ostarele z
zakramenti po domovih.
Ministranti povabljeni na srečanje v
soboto, 28. maja ob 10. uri.
Dekanijsko
srečanje
pevskih
zborov bo 5. junija ob 15. uri v
župniji Naklo.

Krščanski zakon ni nobeno sleparjenje,
temveč je velik dar, ki ga je Bog
namenil za dva, ki se ljubita. Bog sam
ju je povezal v globini, ki je človek ne
more ustvariti. Jezus Kristus, ki je
rekel »Kajti brez mene ne morete
storiti ničesar« (Jn 15,5), je v
zakramentu zakona trajno prisoten.
On je ljubezen v ljubezni ženina in
neveste. Njegova moč je tista, ki je
prisotna tudi še takrat, ko moč
ljubečih dozdevno pojenja. Zato je
zakrament svetega zakona vse drugo
kot samo kos papirja. Je kot
pripravljeno Božje vozilo, v katerega
lahko tista, ki se ljubita, vstopita –
vozilo, za katerega se ženin in nevesta
zavedata, da ima dovolj goriva, da
bosta z Božjo pomočjo prispela na cilj
svojega hrepenenja. Ko danes mnogi
govorijo, da v predzakonski ali
zunajzakonski spolnosti ni nič
slabega, Cerkev poziva k jasnemu in
močnemu
odporu
proti
temu
družbenemu pritisku.

