SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

20. PON
sv. Edmund
21. TOR
Darovanje Dev. Marije
22. SRE
sv. Cecilija
23. ČET
sv. Klemen I.
24. PET
Vietnamski mučenci
25. SOB
sv. Katarina Aleksand.

Starše krstnih kandidatov vabim na krstno
18.h + Marica in Franc Robljek pripravo v ponedeljek, 27. novembra
18.h + Julka Držanič, obl.
po sv. maši.

26. NED
KRISTUS KRALJ

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Grašič Marija, obl.

27. PON
sv. Modest in Virgil

18.h + Albin Okorn

28. TOR
sv. Katarina Laboure
29. SRE
sv. Filomen
30. ČET
sv. Andrej
1. PET
sv. Edmund Campion
2. SOB
sv. Bibijana

18.h + Danijela in Janez Sušnik Krščevanje bo v
obl.
nedeljo, 3. decembra
po sv. maši ob 10. uri.
7.30 + Martin Urbanc
18.h + Stane in starše Okršlar

Kako postati
dobri in zvesti služabnik?

18.h + starše Benedičič

7.30

po namenu venca
sv. Uršule

Sestanek župnijske
kartas bo v sredo, 22.
novembra po sv.
maši.
Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
30. novembra ob
16.30. uri.

18.h + Franc Kern
18.h + starše in brata Cuderman
po maši adoracija
18.h + Jože in Manca
Hudobivnik
7.30
po namenu
18.h + starše Jakše

Na prvi petek,
1. decembra bom z
zakramenti obiskal
bolnike in ostarele
po domovih.

Oratorijski dan bo
v
soboto,
25.
novembra. Pričetek
Od 19. do 25. novembra se po vsem svetu v okviru ob 9. uri. Priglasite
katoliške Cerkve obhaja teden zaporov, da bi se kristjani se pri animatorjih.
zavedali potreb zapornikov, njihovih družin, žrtev kaznivih Prispevek 2 €.
za žive in umrle župljane
3. NED ned. Karitas 8.h
10h + Vida Dolžan, obl.
1. adventna nedelja

dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.

Teden Karitas obhajamo zadnji teden v cerkvenem letu.
V tem tednu odpiramo oči in srce za ljudi v materialni in
duhovni stiski. Tudi v naši trgovini boste opazili
»voziček«, kamor lahko položite svoj dar. Nedeljska
puščica je prav tako namenjena domači in škofijski Karitas
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Naročnina
za
Družino v prihodnjem
letu:
več
preberite v zadnji
številki, str. 18.

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

»Ko pride Sin človekov
v svojem veličastvu in
vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo
ene od drugih,
kakor pastir loči
ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.«
(Mt 25,31–33)

Njegov gospodar mu je rekel:
»Prav, dobri in zvesti služabnik, v
malem si bil zvest,
čez veliko te bom postavil:
pojdi v veselje svojega gospoda!«
(Mt 25,21)

Kot prvi korak smo povabljeni živeti
razpoložljivost. Služabnik se vsak dan
uči odtrgati se od težnje, da bi vse
odrejal zase in da bi s seboj
razpolagal, kakor bi sam hotel. Vsako
jutri vadi podarjanje življenja,
razmišljanje, da dan ne bo njegov,
ampak ga bo preživel kot izročitev
sebe. Kdor služi, ni ljubosumen varuh
svojega časa, temveč se odpove, da bi
bil gospodar svojega dne. Ve, da mu
čas ne pripada, da je dar, ki ga
prejema od Boga, da bi ga sam
podaril: »Le tako bo zares obrodil
sad.« Kdor služi, ni suženj dnevnega
reda, ki ga je določil, temveč je s
krotkim srcem razpoložljiv za
nenačrtovano: »Pripravljen za brata in
odprt za nepredvideno, ki nikoli ne
manjka in je pogosto vsakdanje Božje
presenečenje.«
»Služabnik
zna
odpreti vrata svojega časa in svojega
prostora tistemu, ki mu je blizu, pa
tudi tistemu, ki potrka zunaj urnika,
za ceno prekinitve nečesa, kar mu je
všeč, ali počitka, ki si ga zasluži.« Na
ta
način,
z
življenjem
v
razpoložljivosti, je služenje brez
osebnih koristi in evangeljsko
rodovitno.
Po: papež Frančišek, marec 2016

Bralci božje besede v nedeljo
26.11.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
26.11.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Klemen Štern

Nedelja Karitas
Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati
tudi nedelja Karitas, obhajajmo z
željo in prošnjo, da ljubezen
postane naše poslanstvo in naš
način življenja.

3.12.2017 ob 8. uri
1. berilo Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
3.12.2017 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Doroteja Okorn
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
26.11.2017: 34. nedelja med letom Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-6;
1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

»Zakaj lačen sem bil in ste mi
dali jesti; žejen sem bil in ste mi
dali piti…« (Mt 25,35)
3.12.2017: 1. adventna nedelja nedelja Karitas
Iz 63,16-17.19;64,2-7; Ps 80;
1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37

»Bodite torej budni, ker ne
veste, kdaj se vrne hišni
gospodar.« (Mr 13,35)

Moj čas za Jezusa
in za bližnjega

Če bi vsak po svojih močeh res
prispeval svoj delež k lajšanju
stisk in bolečin, v katerih se
znajdejo mnogi zaradi različnih
vzrokov, bi življenje teh ljudi bilo
veliko lažje. Hvala vam, dobrotniki,
sodelavci in prostovoljci Karitas.
Po vaši dobroti je križ mnogih lažji.
Ob nedelji Karitas iskreno vabim
tudi nove prostovoljce, da se
pridružite Karitas, da se ta veriga
ljubezni in dobrote še poveča in
da še bolj utrdimo vezi.
Adventni čas, ki ga danes
začenjamo, nas spodbuja, da se
še dejavneje vključimo v lajšanje
bolečin in da svojo vero sredi tega
sveta živimo kot znamenje upanja
in Božje bližine.
Alojzij Cvikl

Pri verouku ste nekateri že ta teden
prejeli adventni koledar, ki je letos
prav posebej zanimiv in poučen. Vsak
dan nas bo nagovarjal, kako različna
ljudstva in verstva razumejo in
preživljajo čas. Kristjani štejemo čas
od Jezusovega rojstva. To štetje se je
razširilo po vsem svetu in postalo
uradno.
Jezusovo
rojstvo
je
najpomembnejši
dogodek
v
zgodovini. Misijonarji po vsem svetu
prinašajo Jezusa in prav oni nam bodo
v letošnjem adventu govorili o času v
drugih deželah. Jezusa pa zanima,
kako mi uporabljamo svoj čas? Ali ga
kaj porabimo zanj, za svoje bližnje, za
dobra dela? Vsak dan bomo skušali
na to vprašanje odgovoriti. Adventni
koledar nam bo pri tem pomagal.

Gotovo boste v vaši družini naredili
adventni venec. Na predvečer prve
adventne
nedelje
ga
skupaj
blagoslovite. Vse molitve so na prvih
straneh koledarja.

Duhovna rast
Človek oblikuje samostojno misel z
razmišljanjem, izobraževanjem, pa
tudi poljudnim branjem. Vse te
vrednote so marsikje v zatonu.
Kristani smo dolžni na čas in vso
resničnost
gledati
skozi
oči
evangeljskega oznanila. Ali znamo ta
zaklad zajemati sami in ga
posredovati otrokom?
Revije Mavrica danes marsikateri
otrok ne pozna več, čeprav je mnoge
starejše pred leti lepo oblikovala.
Bliža se sveti Miklavž, ki želi
obdarovati otroke. Lepo Miklavževo
darilo je tudi naročnina na Mavrico,
ki otroke vse leto vzgaja za vrednote
in pomaga odkrivati Boga, pa tudi
starosti primerno zabava. Z branjem
si bo marsikateri bogatil besedni
zaklad, z igrami pa tudi ustvarjalnega
duha.
Mavrico lahko naročite tudi v
župnišču, kjer Miklavž redno pobira
pisma.
Ob godu sv. Cecilije 22. novembra
čestitamo vsem cerkvenim pevcem
in pevkam ob prazniku njihove
nebeške zavetnice. Obenem se
zahvaljujemo za njihov trud in čas, ki
ga vložijo v vaje, da lepšajo nedeljsko
in praznično bogoslužje. Bog vsem
povrni!
Redne vaje mešanega zbora so
vsako sredo ob 20. uri.
Vaje mladinskega zbora pa odslej
vsako sredo ob 18.30. uri

