SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
17. PON
sv. Aleš
18. TOR
sv. Elij iz Koštabone
19. SRE
sv. Arsenij Veliki
20. ČET
sv. Apolinarij
21. PET
sv. Lovrenc
iz Brindisija
22. SOB
sv. Marija Magdal.

OZNANILA

+ Franc Kern

POČITNIŠKA

Na Kokrici ni svete maše

DOGAJANJA V
DOMAČI ŽUPNIJI

6.h

Na Kokrici ni svete maše
Na Kokrici ni svete maše
19.h + Anton Bohinjec
19.h + starši in brata Dolžan

23. julij: Krištofova
nedelja – blagoslov
vozil.
12. avgust – sobota:
celodnevno češčenje
Svetega Rešnjega
Telesa

23. NED
Krištofova nedelja

8.h
za žive in umrle župljane 13. avgust: župnijsko
žegnanje – Lovrenče10.h + Aldo Clari, 8. dan,
sin Dario in Angela Jakopič
va nedelja

24. PON
sv. Krištof

19.h + starše in brata Hudoklin 2. septemb. – sobota:

25. TOR
sv. Jakob Starejši
26. SRE
sv. Joahim in Ana
27. ČET
sv. Gorazd, Kliment
28. PET
sv. Viktor I.
29. SOB
sv. Marta

7.30 + Štularjevi iz Srakovelj

srečanje bolnikov,
invalidov in ostarelih
domače župnije.

19.h + Ana Kopina
19.h
19.h
19.h

1. teden v septembru:
+ Jelka, Franci in Francelj vpis v veroučno šolo
Ovčar
9. septemb. – sobota:
Molitveni dan za
+ Karel Cafuk, 30. dan
duhovne poklice
in praznovanje
+ Podpeskar
Fatimske stoletnice na
za žive in umrle župljane
Brezjah

8.h
30. NED
17. ned. med letom 10h + Janez in Marija Nunar

10. september: sveta
maša ob začetku
V ponedeljek zjutraj bo maševal Gospod Mitja, ki bo
tudi med tednom dosegljiv na telefonski številki novega šolskega leta.
040/231 788.

Kjer je Bog velik,
človek ne bo majhen:
tam bo tudi človek velik
Blagoslov vozil na Krištofovo nedeljo 23. julija bo z in svet bo sončno jasen.
Gospod Mitja bo opravil 10 maš za Štefana Zelka,
3 maše za Ernesta Munda, in mašo za Anžečmanove.

darovanjem za misijonska vozila pri vseh svetih mašah.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

STO ALI TRIDESET

(Benedikt XVI.)
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

In povedal jim je mnogo
v prilikah, govoreč:
»Glejte, sejavec je šel sejat.
In ko je sejal, je nekaj semena
padlo na pot in priletele
so ptice ter ga pozobale.
Drugo je padlo na
kamnito zemljo, kjer ni imelo
veliko prsti; hitro je pognalo,
ker ni imelo globoke zemlje;
ko pa je sonce vzšlo,
je uvenelo, in ker ni imelo
korenin, je usahnilo.
Drugo je padlo med trnje;
in trnje je zraslo in ga zadušilo.
Drugo pa je padlo na
dobro zemljo in je dajalo sad:
nekatero stoternega,
nekatero šestdeseternega in
nekatero trideseternega.
(Mt 13,3–8)

Sejalec z največjim veseljem seje
po njivi, ne da bi se menil, kam bo
seme padlo. Med trnje, na kamen ali
ob pot, ali pa na rodovitno zemljo,
kamor spada. On že ve, da je tako
dobro, in če je seme Božja beseda,
sejalec pa Bog sam, potem ne sme
biti dvomov. Ali pa, ko nam je
nedavno, v nedeljo predstavil žetev.
Ljulko bi potrgali že zdavnaj, vem,
pa nas Gospodar opozori, da bi se
lahko naredila škoda tudi na žitu.
Kar počakajte! Ko bo pa žetev,
bomo ločili dobro od slabega. Takrat
bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko
bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar
naj obupa? Mar naj zaradi slabe
letine naslednje leto nič več ne
seje in sadi? Dobro ve, da bo
lačen, če ne bo spet poskusil. Ne
neha oznanjati, kljub temu da
marsikatera beseda in seme
padeta na povsem gluha ušesa.
Na koncu tudi ves izkupiček ne
bo stoteren, a tudi če se samo
trideseteren, ni nič manj vreden.
Še bolj, ker je bilo verjetno truda
še več, in če so bili pogoji slabi,
je še dobro, da je sploh kaj rodilo.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji/14402/

Bralci božje besede v nedeljo
23.7.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
23.7.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Tim Pogačnik
2. berilo: Juš Grah
30.7.2017 ob 8. uri
1. berilo Mojca Vodišek
2. berilo: Marta Rudež
30.7.2017 ob 10. uri
1. berilo: Nik Kranjc
2. berilo: Vincenc Borovnik
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
23.7.2017: 16. nedelja med letom
Mdr 12,13.16-19; Ps 86;
Rim 8,26-27; Mt 13,24-43

»Nebeško kraljestvo je podobno
kvasu, ki ga je vzela žena in ga
umesila, dokler se ni vse
prekvasilo.« (Mt 13,33)
30.7.2017: 17. nedelja med letom
1 Kr 3,5.7-12; Ps 119;
Rim 8,28-30; Mt 13,44-52

»Nebeško kraljestvo je tudi
podobno trgovcu, ki išče lepe
bisere.« (Mt 13,45)

Otratorij DOTIK NEBES je
sklenjen. Evangeljske besede, ki so
predstavile Marijino življenje, so vsak
dan zaživele v igrici in se utrjevale v
katehezah. Bog povrni ustvarjalcem
oratorija: voditeljici Patriciji Pelc,
vsem animatorjem, gospodu Mitji,
bogoslovcu Anžetu, gospodinji Tilki,
ključarju Blažu in sponzorjem.

Zahvala vsem staršem, ki ste oratorij
spremljali
in
se
veselili
z
zadovoljnimi otroci. Lepo vas
naprošam, da vrednote oratorija, ki so
želele približati otrokom Marijino
vero, veselje in velikodušnost,
utrjujete tudi s svojim zgledom. Radi
zmolite za otroke vsak dan. Don
Bosko je rekel, da ni dovolj, da imate
otroke radi, to jim je treba povedati in
pokazati: pokrižajte otroke, stisnite
jih k sebi, blagoslavljajte jih – to je
molitev. Vse, kar je sveto vam, je
sveto Bogu – tam je Bog, tam se
dogaja maša. Starši, povejte otrokom,
kaj vam je sveto in dragoceno.

26. julij – sveti Joahim in Ana
Starša device Marije
Pogosto sta upodobljena, kako učita
malo Marijo brati sveta besedila.
»Sveti Joahim in Ana sta člana
dolge verige ljudi, ki so s toplino in
ljubeznijo družinskega življenja
prenašali svojo vero in ljubezen do
Boga iz roda v rod. Vse do Marije, ki
je v svojem telesu spočeta božjega
sina in ga dala svetu – vsem nam.
Kako dragocena je družina –
najprimernejši
prostor
za
posredovanje
vere!«
(papež
Frančišek)
Kadar se čutimo izgubljene, nam
pomagajta najti pot k Bogu.
Učila sta Božjo mater, učita nas,
kako naj hranimo otroke s svetim
poukom.

Na Krištofovo nedeljo Cerkev na
Slovenskem spet zaznamuje misijonska
akcija Miva. Po župnijah je tako
blagoslov vozil in prostovoljna nabirka
za misijonska vozila.
Pod okriljem Misijonskega središča
Slovenije deluje ustanova Miva –
Slovenija, ki je članica svetovne Mive in
zbira denar za prevozna sredstva
misijonarjev. Ti pri svojem poslanstvu
nujno potrebujejo motorizirana vozila,
ker je njihovo delo večinoma vezano na
območja, ki so precej oddaljena od
urbanih in razvitih središč.
V akciji vozniki sodelujejo tako, da za
vsak srečno prevoženi kilometer
darujejo cent oziroma en evro za tisoč
kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo
priprošnjo svetega Krištofa za blagoslov
in odgovornost na cestah. Tisti, ki se
odločijo za blagoslov avtomobila ali
dar, prejmejo spominsko podobico in
nalepko. Z akcijo Miva vernike vabijo k
poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim
darovi za misijonska vozila posredno
lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje.

Za dobro voljo
V PRAGOZDU – V pragozdu se
misijonar nenadoma znajde pred levom.
»Ljubi Bog,« moli misijonar, »navdihni
mu krščanska čustva.«
– »Dobri Bog,« misli lev, »blagoslovi to
hrano, ki si mi jo pripravil.«

