SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

4. PON
sv. Barbara
5. TOR
sv. Saba
6. SRE
sv. Nikolaj
7. ČET
sv. Ambrozij
8. PET
Brezmadežna
9. SOB
sv. Peter Fourier

Roditeljski sestanek za
1. in 2. razred bo v
ponedeljek, 4. decembra
po sveti maši.

18.h + starše Iljaž
7.30 + Marija Zelko
18.h + Marija Vidic, 30. dan
18.h + Niko Likozar
18.h + Marija in Janez Nunar
8.h + Primož Strniša
18.h + Marija Cvirn
18.h + Janez Rihter

8.h
za žive in umrle župljane
10. NED
10.h + Vinko Kepic
2. adventna nedelja
in Julijana Podakar
11. PON
18.h + za vse pokojne Copot
sv. Damaz I.
12. TOR
Marija iz Guadalupe
13. SRE
sv. Lucija
14. ČET
sv. Janez od Križa
15. PET
sv. drinske mučenke
16. SOB
sv. Adelajda

7.30 + Jožica Finžgar
18.h + Samo Krč
18.h + Frančiška in Leon
Mizerit
18.h + Miha, Peter in Helena
Koglar
18.h

po osebnem namenu

Srečanje raznašalcev
verskega tiska bo v
četrtek, 7. decembra po
sveti maši
Srečanje ministrantov
bo v soboto, 9. decembra ob 10. uri.
Svetopisemska skupina
ima srečanje v četrtek,
14. decembra po sveti
maši.
Božična devetdnevnica
bo potekala od 16.
decembra do prvega
svetega večera. Naj bo
to naša skupna priprava
na božične praznike.
Vsakoletno darovanje
za ogrevanje cerkve bo
pri vseh mašah na 3.
adventno nedeljo.

8.h
za žive in umrle župljane Adventna spoved:
17. NED
pred vsako sveto mašo.
3. adventna nedelja 10h + Peter Pavc
Drugod opravljene maše:
za Marijino kongregacijo, v dober namen in 10 maš za Ivanko Okorn
Namesto cvetja na grob +Ivanki Okorn so darovali za maše in cerkev:
hčeri in sinovi z družinami, sosedje, Marija Zelnik – Brlečeva mama, Bohinjčevi,
Sodjevi, Janko Bobnar, Orlovi, Zupančičevi, Angelca Hudobivnik, nečakinja
Mija, Zupančevi z Griča, Viktor Erzar, svak Peter z družino, svakinja Marinka,
Kvanšnikovi, Vanjini sošolci,
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

ČUJTE TUDI VI!

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

Adventni čas je čas ponovnih začetkov. Zdi
se nam, kot da nam je na novo obljubljeno
vse to, v kar upamo, in da bo praznik
Božiča
nekako
na
novo
zgradil
navzočnost, ki jo vsi tako kruto pogrešamo.
Prav o tem nam spregovori Gospod v
današnji Božji besedi.
Evangelij nam pripoveduje zgodbo o
človeku, ki je odšel na potovanje. Prav ta
gospodar hiše, ki je začasno odsoten, se
bo vrnil. Jezus na koncu te zgodbe da
tistim, ki ga poslušajo, zelo jasen ukaz:
»Čujte torej …« Najbrž je prav to preprost
nasvet glede budnosti, ki se je uporabljal v
vsakdanji govorici in ga je Jezus spretno
uporabil v tej kratki priliki. V resnici je to
precej več kot zgolj nasvet ali moralna
zapoved. Gospod nam govori o svoji
odsotnosti.
Povsem jasno je, odšel je. Zapustil je svojo
hišo. Zdi se, da je zapustil ljudi. Prav to tudi
pravi Izaija Gospodu v svoji molitvi: »Svoj
obraz si skril pred nami.« Nahajamo se
času Božje odsotnosti, tako v naših srcih,
kot v svetu.
Redkokdaj Božja beseda tako kot danes
sovpade s splošnim prepričanjem ljudi.

Vtis, ki ga imajo ljudje v tem zemeljskem
bivanju, je prav tak, kot ga opisuje tisti
Izaijev vzklik, v katerem presenečeno vpije:
»Zakaj si pustil, Gospod, da smo zašli?«
Bodimo dosledni. Gotovo je, da če se nam
zdi Bog oddaljen in odsoten v tej naši
vsakdanji resničnosti, to nikakor ne
pomeni, da ga sploh ni. Ravno nasprotno.
On zopet pride. Tu bo iznenada,
nepričakovano. Ponoči, opolnoči, ob
petelinjem petju, zjutraj, nihče ne ve.
Znano je le: »Vsem pravim: Čujte!« Zato
prav v adventnem času, ki se zdi sprva kot
čas odsotnosti, še bolj občutimo, da
postaja advent obdobje čuječnosti in
zavestne pozornosti do nečesa, kar se bo
kmalu razodelo.
Po: T. Kompare

Čujte torej, zakaj ne veste,
kdaj pride hišni gospodar,
ali zvečer ali opolnoči
ali ob petelinjem petju
ali zjutraj – da vas
ob nenadnem prihodu
ne najde spečih.
Kar pa vam pravim,
pravim vsem: Čujte!«
(Mr 13,35–37)

Bralci božje besede v nedeljo
10.12.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
10.12.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Nik Kranjc
2. berilo: Simon Sobočan
17.12.2017 ob 8. uri
1. berilo Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
17.12.2017 ob 10. uri
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Jera Sitar
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
8.12.2017: Brezmadežno spočetje
Device Marije

Angel ji je rekel
»Ne boj se, Marija, kajti našla
si milost pri Bogu« (Lk 1,30)
10.12.2017: 2. adventna nedelja

»Za menoj pride močnejši
od mene in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen
njegovih sandal.« (Mr 1, 7)
17.12.2017: 3. adventna nedelja

»Jaz krščujem v vodi,
med vami pa stoji on,
ki ga ne poznate« (Jn 1, 26)

UPAJ SI!
Naslov letošnje adventne akcije je
“Upaj si!” V današnjem času večkrat
prevladuje mnenje, da je vse slabo, da
se dogaja samo hudo. Mi pa želimo
pokazati, da je v nas in v našem
okolju še vedno prisotno dobro, ki
izvira od Boga.
To želijo prikazati teme v tedenskih
videoposnetkih z željo, da bi vsak
izmed nas nekaj prispeval k dobremu.
Premagaj strah, preženi predsodke, ne
obupaj prehtro, nisi sam…
UPAJ SI!
Nasmehni se in deli veselje.
Išči dobro v ljudeh.
Bodi sprememba.
#deliJezusa
Spremljaj nas na spletni strani
Pridi.com, Facebooku, Youtubu,
Twitterju, Instagramu in ob
ponedeljkih na Exodus TV (7.50,
13.50 in 19.50).
Začnemo 4. decembra!
Ekipa #deliJezusa

Bog ni kakor ljudje,
ki obljubljajo in ne držijo obljube.
Bog bo poslal Odrešenika prav zato,
ker je pravičen in uresničuje
svoje obljube.
(Tomaš Špidlik)

8. december: Brezmadežno
spočetje Device Marije

Hvalospev na praznik poje zahvalo
Bogu: “Devico Marijo si obvaroval
vsakega madeža izvirnega greha in
obdaril s polnostjo svoje milosti.
Tako si pripravil vredno mater
svojemu Sinu ter v njej naznačil
začetek Cerkve, njegove svete in
brezmadežne neveste.
Brezmadežna je zvezda, ki kaže pot k
Bogu. Opozarja nas na strah pred
grehom in nezvestobo.
Marija adventna romarica
Od praznika Brezmadežne do božiča
bo tudi letos Marija romala po naših
domovih. Ob njej naj bi molili kot
družina ali posamezniki, lahko
povabite tudi svoje prijatelje in
sosede. Vzemite jo domov tudi starši
prvoobhajancev.
Brezmadežna, prosi za nas pri
Jezusu, ki si ga rodila.
Lepo povabljeni na praznik k sveti
maši, ki bo ob 8. in 18. uri.

Kako lahko svojim otrokom
podarite krščanski dom?
Na zadnjem srečanju ŽPS smo slišali
veliko spodbud za versko vzgojo v
družini. Družina je mala Cerkev in da
so starši »župniki« v družini, tako kot
je župnik v župniji. Dobri odnosi v
družini vodijo k sodelovanju tudi v
župniji. Otroci velikokrat presenetijo
z visokimi cilji in globokimi idejami.
Družina naj spodbuja otroke, naj z
Bogom govorijo kot s prijateljem.
Starši lahko odnos z otroki utrjujejo
tudi tako, da jih blagoslavljajo.
Prav je, da so novi krščanski domovi
tudi blagoslovljeni. Župnik vas bo z
veseljem obiskal in blagoslovil vaš
dom, če to želite.

6. december: Sveti Miklavž
Rodil se je pobožnim staršem, ko sta
bila že dolgo poročena in sta izgubila
upanje na potomce. Bila sta dobra in
usmiljena človeka, odprta za reveže.
Sin Nikolaj ju je v tem posnemal. Ko
sta mu starša zapustila lepo
premoženje, ga je razdelil med
reveže, sam pa je postal redovnik. Ko
je v Miri umrl škof, so njega izvolili za
naslednika. Svojim vernikom je hotel
biti v vsem vzgled, zlasti v
dobrodelnosti.
Ko
je
nastopil
škofovsko službo, so kristjane v rimski
državi še preganjali in tudi sam je bil
zaradi vere v ječi. Kmalu po smrti so
ga začeli častiti kot svetnika. Zaradi
svoje dobrote je postal priprošnjik v
vseh mogočih življenjskih stiskah.

