SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
3. PON
sv. Tomaž
4. TOR
sv. Urh
5. SRE
sv. Ciril in Metod
6. ČET
sv. Marija Goretti
7. PET
sv. Vilibald
8. SOB
sv. Kilijan

19.h + Jože in Beti Zupančič

OZNANILA
Oratorijska himna

19.h + Cirila Roglič in Sivčevi
19.h + Doroteja in Lovrenc
Beton
19.h
za duhovne poklice
po maši adoracija do 20.30. ure

PRIČEVALCI

19.h + Francka Naglič
7.30
v čast Marijinemu srcu
19.h + Angela Markun

8.h
za žive in umrle župljane
9. NED
14. ned. med letom 10.h + Štefan Zelko, 30. dan
Marija, bila si
preprosto dekle,
10. PON
19.h + Marjan Penček
je angel prišel in
sv. Amalija
11. TOR
sv. Benedikt
12. SRE
sv. Mohor, Fortunat
13. ČET
sv. Henrik II.
14. PET
sv. Kamil de Lellis
15. SOB
sv. Bonaventura

7.30 + v zahvalo Materi Božji
za zdravje
19.h + družina Jekovec
19.h + Jože Hudoklin
19.h + Pavle Lunder in Milivoj
19.h + Slavka Grašič

8.h
za žive in umrle župljane
16. NED
10h + Marija in Franc
15. ned. med letom
Debeljak in Anica Studen
Na prvi petek, 7. julija bom kot običajno obiskal z
zakramenti bolnike in ostarele po domovih.
Udeleženci oratorija bodo prejeli vsa potrebna
navodila pravočasno pri animatorjih.
Kako premagati svojo krhkost? Največji sovražnik je
strah. Ne bojte se! Krhki smo, to vemo, vendar je On
močan. Majhen otrok je krhek, vendar je varen, ker je
ob starših.
(papež Frančišek)
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
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oznanil ti je,
da bliža se živi Bog
iz nebes,
potrebuje človeka,
ki ga vzel bo zares.
Marija, ti mati,
pomagaj postati
mi pripravljen
na Boga!
Naj stopam po poti,
naj več me ne moti
blišč, zlato tega sveta!
Naj bodo misli
in dejanja
polna biblijskega
znanja,
a naj zares živim
vsak dan
kakor pravi kristjan!
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

»In kdor ne vzame svojega
križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje,
ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje
zaradi mene izgubi,
ga bo našel.
Kdor vas sprejme,
mene sprejme;
in kdor sprejme mene,
sprejme tistega, ki me je
poslal.«
(Mt 10,38–40)

Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo
ima pravico do njih. To so ceste, parki,
gozdovi, planine … Druge so bolj naše:
stanovanje, vrt, delovno mesto …
Nekatere so pa popolnoma naše.
Ljubosumno jih varujemo in dostop
vanje ima le tisti, komur dovolimo in
kolikor mu dovolimo. To so naše
osebne in družinske zadeve.
Vzemimo, da se najde nekdo, ki bi se
hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi
dejal: jaz sem več, kot sta ti oče in mati,
brat in sestra, mož in žena, sin in hči –
kaj bi mu rekli?
V današnjem evangeliju beremo o
nekom, ki je nekoč tako govoril. Mnogi
so njegovo povabilo vzeli zares in šli za
njim. Njega so vzljubili bolj kot vse
drugo, celo bolj kot svoje življenje.
Na to pot stopi le, če ti on pomeni
največ, če ti pomeni vse.«
V teh dneh velja poseben pozdrav
novomašnikom po vsej naši deželi, pa
tudi bogoslovcem, novincem in
novinkam! Ni bistveno koliko jih je.
Bistveno je, da se vsi zavedamo, da so
pričevalci nečesa, kar je več kot vse,
kar imamo na zemlji, celo več kot
življenje.
Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal
zelo reven. Podprimo njihovo odločitev
za to pot z našo iskreno molitvijo in
priprošnjo zanje.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Bralci božje besede v nedeljo
9.7.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
9.7.2017ob 10. uri:
1. in 2. berilo: animatorji oratorija
16.7.2017 ob 8. uri
1. berilo Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
16.7.2017 ob 10. uri
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Mojca Naglič
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
9.7.2017: 14. nedelja med letom
Zah 9,9-10; Ps 145; Rim 8,9.11-13;
Mt 11,25-30

»Pridite k meni vsi, ki ste
utrujeni in obteženi, in jaz vam
bom dal počitek.« (Mt 11,28)
16.7.2017: 15. nedelja med letom
Iz 55,10-11; Ps 65; Rim 8,18-23;
Mt 13,1-23

»Veliko prerokov in pravičnih
si je želelo videti, kar vi gledate,
pa niso videli.« (Mt 13,17)

Nedelja Slovencev po svetu
2. julij 2017
“Ne moreš biti drugega, kot
domoljub. Kdor svojega doma in
svoje domovine nima rad, nima
ničesar in nikogar rad. Če ne bomo
domoljubi,
smo
ob
današnji
globalizaciji
zapisani
odmrtju.
Domoljubna vzgoja nam manjka. Ko
sem pred davnimi leti prvič
pripotoval v Švico, me je presenetilo,
kako so že ob skromnem prazniku
kantona na vseh hišah vihrale zastave.
Pri nas pa je marsikdaj ravno obratno.
Ob državnih praznikih vidiš ulice,
kjer niti na eni zasebni hiši ne visi
zastava. Domoljubno vzgojo v smislu
slovenstva sem v otroških letih užival
doma, v takratnem družinskem
okolju. Oče in mati sta prva, ki v srca
svojih otrok sadita ljubezen do
slovenske besede, ki je najmočnejše
jamstvo za ohranjanje narodne zavesti
in za obstoj slovenske države«
Akad. Prof. dr. Kajetan Gantar

Nebeški Oče,
z vso svojo ljubeznijo obdari
naše zamejce in rojake po svetu,
da bodo ostali zvesti Bogu in domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj, da bi se bolj
dosledno in odločno zavzemali za spoštovanje
mednarodnih zavez, kar bi našim rojakom
omogočilo boljše možnosti za življenje ob drugih
narodih in jezikih.
Zahvaljujemo se ti zanje in njihovo ohranjanje
narodnih in verskih vrednot. Priporočamo jih v
varstvo in blagoslov naši skupni Materi, ki jo
častimo kot Marijo Pomagaj in Kraljico
Slovencev.
po 24ur molitve za domovino 2015

Poletno razmišljanje

Vzemi si čas! Enkrat ne počni ničesar!
Umiri se končno! V miru živijo veselja
življenja, ki smo jih zaradi stalne naglice
izgubili. Iz miru rastejo majhne
pozornosti, ki potrebujejo veliko manj
časa, kot si mislimo: dobra beseda,
prijazen
obraz,
hvaležen
poljub,
razumevajoče poslušanje, presenetljiv
telefonski klic, doma narejeno darilce,
veselo pismo. Izbriši iz svojega življenja
smrtonosni »Nimam časa«. Prenehaj z
morilskim tempom. Vzemi si čas, da boš
Phil Bosmans
dober človek za svoje soljudi.

Vzemi si čas za branje, spanje,
za hrano, razmišljanje, molitev
Tako kot ekipe v nekaterih moštvenih
športih, si v trenutkih največje
napetosti vzemi »time out«: da si
oddahneš, pogledaš znova vse načrte,
vzameš nov zalet in si »napolniš
baterije«. Sprejemaj čas tako, kot se ti
ponuja, da te napolni z mirom in
navzočnostjo. In ko se odločiš, da si
boš vzel čas, se ti bo ponudil v vsem
svojem bogastvu.
Za tisti čas, ki si ga namenil sam sebi,
si določi nekaj posta za oči in ušesa,
ugasni televizijo, iPad, izklopi
prenosnik, socialna omrežja, mobilni
telefon …
Po: M. Čuk; Ognjišče 07/2012

Vsak pozna življenjske sanje. Kot otrok
je sanjaril o tem, da bi postal princ ali
princesa. Sanjaril je o veliki družini. Ali
pa je sanjaril o tem, da bo velik igralec
ali pevec ali nogometaš … Toda
življenje redko izpolni naše velike sanje.
In vendar so te življenjske sanje močna
vzpodbuda za življenje. Kdor v življenju
po čem hrepeni, ima cilj. Prizadeval si
bo, da bo dober nogometaš, svoje
pevske sposobnosti bo vadil in razvijal
…
Mnogim je zelo težko, ker se ne morejo
sprijazniti, da niso uresničili svojih
življenjskih sanj. Vendar se zaradi
neuresničenih sanj življenje ne podre.
Takrat je naša naloga, da si te svoje
sanje ponovno ogledamo. Gotovo bomo
ugotovili, da so bile za nas previsoke,
veliko bolj viskoleteče kot življenje, ki
smo ga živeli.
Ampak to so bile sanje, to pa je moje
resnično življenje. Gotovo za tem
sanjskim življenjem ne smemo žalovati.
Prav pa je, da premislimo o bistvu
svojih življenjskih sanj in jih ustvarjalno
vključimo v življenje, ki ga živimo. To
bo dalo našemu življenju novo kvaliteto.
Kvaliteto hrepenenja in ustvarjalnosti.
Anselm Grün, O čudežu življenja

Smeh je pol zdravja …
BOG – Otroci v katoliški šoli jedo za
malico jabolka. Pri posodi z jabolki je
napis: »Vzemi samo eno. Bog te
gleda.« Neki malček povabi otroke h
košarici s čokolado in pravi: »Vzemite,
kolikor hočete! Bog gleda jabolka.«

