SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

18. PON
sv. Gregor Janez
Barbarigo
19. TOR
sv. Nazarij
20. SRE
sv. Adalbert
21. ČET
sv. Alojzij Gonzaga
22. PET
sv. Janez Fisher
23. SOB
sv. Jožef Cafasso

19.h + Boštjan, Rudolf Kopač
in Marjan Cerar

V

19.h + Alojz Štern

Schönstattska molitev.

24. NED
Roj. Janeza Krst.

8.h
10.h

25. PON
Dan državnosti
26. TOR
sv. Jožefmarija
Escriva
27. SRE
sv. Ema Krška
28. ČET
sv. Irenej Lyonski
29. PET
sv. Peter in Pavel
30. SOB

8.h

Prvi mučenci
Rimske Cerkve

ponedeljek,

18.

+ Bojan Koražija, 8. dan junija po sveti maši bo

V petek, 22. junija bo
nočno peš romanje na
Brezje
ob
sklepu
+ Alojzij Gregorec
šolskega in akademskega leta.
+ Drago Cafuk
Romarji se ustavijo v
soboto ob 1:00 v cerkvi
na Zlatem polju.
+ Milka Miklavčič
Ob 1:45 nadaljujejo
za žive in umrle župljane proti Brezjam.
Več na www.skam.si
+ Zabretove

7.30 + Leon Petrevčič
19.h
19.h
19.h

7.30

Rojstvo Janeza Krstnika

za domovino
+ starše Špendal

Redno
srečanje
župnijske Karitas bo v
sredo, 27. junija po
Martin in starše Mrgole sveti maši.

19.h + Angelca Krč
19.h + Anton Mekiš
8.h + Pavla Šenk
19.h + Peter in Rozalija Štular
19.h + Zofija Benedičič

8.h
za žive in umrle župljane
1. NED
10h + Janez Resnik
13. ned. med letom
Pričetek oratorija

Krščevanje bo v nedeljo, 1.
julija po sveti maši ob 10. uri.
Starše krstnih kandidatov
vabim na pripravo in pogovor
v sredo, 27. junija po sveti
maši.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
28. junija ob 17.30. uri
Na god apostolov Petra
in Pavla bodo mašniška
posvečenja.
V ljubljanski stolnici bo
posvečenje ob 9. uri.
Posvečeni bodo:
Primož
Meglič
iz
župnije Ivančna Gorica,
Marko
Merlak
iz
župnije Žiri
in Peter Stele iz župnije
Komenda.
V cerkvi sv. Jožefa pa
bo posvečen Marko
Pavlič, jezuit iz župnije
Kranj
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Tedaj so pomignili
njegovemu očetu, kako bi ga
on hotel imenovati.
Zahteval je deščico in zapisal:
»Janez je njegovo ime.«
In vsi so se začudili.
Pri tej priči so se mu
razvezala usta in jezik
in je govoril ter hvalil Boga.
Strah je obšel vse
njihove sosede in po vsem
judejskem pogorju
so govorili o vsem tem.
Vsi, ki so to slišali, pa so si
vzeli k srcu in so govorili:
»Kaj neki bo iz tega otroka?
Gospodova roka
je bila z njim.«
(Lk 1,62–66)

Bog je po angelu naznanil očetu Zahariju
rojstvo otroka. Določil je tudi njegovo
ime. Ime Janez se po hebrejsko glasi
Johanan in pomeni 'Bog je milostljiv'. Z
imenom je Bog določil otrokovo
poslanstvo.
Pred
očmi
lahko
imamo
prizor
oznanjenja rojstva Janeza Krstnika
duhovniku Zahariju v jeruzalemskem
templju.
Njegova
žena
Elizabeta,
sorodnica Jezusove matere Marije
('teta'), je vztrajno prosila Boga, da bi
jima naklonil potomstvo, po katerem bi
bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko
je Elizabeta po uslišani prošnji le rodila
sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po
očetu, toda Zaharija je vzel deščico in
nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.«
Tedaj je spet mogel govoriti: začasna
onemelost je bila kazen, ker ni veroval
angelovemu oznanilu. Sorodnike in
sosede je ob vsem tem obšel strah in
spraševali so se, kaj bo s tem otrokom,
ko se že ob njegovem rojstvu dogajajo
tako nenavadne stvari. Janez je bil rojen
za to, da pripravi pot Odrešeniku. To
nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil
ob krstu v Jordanu.
»Kaj bo iz tega otroka?« se lahko
vprašamo ob rojstvu vsakega otroka.
Vsak človek je po Božjih načrtih enkraten
in neponovljiv, vsakemu je določena
posebna naloga, ki jo mora izpolniti prav
on in nihče drug. Na to pa ga morajo
pripraviti predvsem njegovi starši pa tudi
drugi vzgojitelji.
Povzeto po: revija.ognjisce.si

Bralci božje besede:
sobota 23.6.2018 zvečer:
1. berilo: Tim Sajovic
2. berilo: Lara Škulj
24.6.2018 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
24.6.2018 ob 10.00
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Doroteja Okorn
sobota 30.6.2018 zvečer:
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Vesna Rogl
1.7.2018 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
1.7.2018 ob 10.00
udeleženci oratorija

24.6.2018: Rojstvo Janeza Krstnika
Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15;
Apd 13,22-26; Lk 1,57-66.80

»Otrok pa je rastel in se krepil v
duhu. In živel je v puščavi do
dne, ko je nastopil pred
Izraelom« (Lk 1,80)
29.6.2018: Sv. Peter in Pavel
Apd 12,1-11; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9;
2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Simon Peter je odgovoril; rekel
mu je: »Ti si Mesija, Sin živega
Boga« (Mt 16,16)
1.7.2018: 13. nedelja med letom
Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30;
2 Kor 8,7,9.13-15; Mr 5,21-43

Deklico je prijel za roko in ji
rekel: »Talíta kum,« kar v
prevodu pomeni: »Deklica,
rečem ti, vstani!« (Mr 5,41)

25. JUNIJ – DAN DRŽAVNOSTI
Ko z veselo hvaležnostjo in hkrati z zaskrbljenostjo obhajamo dan državnosti, želimo
pozvati najprej k zdravemu ponosu, dostojanstvenemu domoljubju, k zaupanju in
krščanskemu optimizmu ter visoki državljanski zavesti nas vseh, hkrati pa k večji
državniški odgovornosti za skupno dobro. Vse verne državljane vabimo k dejavni
zavzetosti in k molitvi za domovino ter k delu za skupno dobro. Spodbujamo vas k
večjemu veselju do življenja.
S svojo državo smo Slovenci uresničili tisočletne sanje našega naroda. Zato nase
upravičeno lahko gledamo kot na zmagovalce zgodovine. Izborili smo si svoje mesto
v družbi pod svobodnim soncem. Državo pa ne nazadnje sprejemamo tudi kot dar, ki
smo ga dolžni predajati naprej, v skrbi za vse, ki prihajajo za nami. Zato je naša
država tudi naša neodtujljiva skupna odgovornost ter osebna neodložljiva skrb
vsakega državljana. Naša naloga je, da se kot aktivni državljani na volitvah in v
civilni družbi, v javnosti in v svojem lokalnem okolju dejavno zavzamemo za
suvereno državnost in demokratičnost, za svobodo, pravičnost in mir.
Iz zapisa slovenskih škofov ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije, 2016

Predviden veroučni urnik:
1. razred: sreda ob 17. uri
2. razred: sreda ob 16. uri
3. razred: ponedeljek ob 15. uri
4. razred: četrtek ob 14. uri
5. razred: četrtek ob 15. uri
6. razred: četrtek ob 16. uri
7. razred: petek ob 16. uri
Birmanski kandidati:
ponedeljek ob 16. uri
9. razred: ponedeljek po sveti maši
Vpis v 1. razred veroučne šole bo prvi
teden v septembru. Za otroke, ki niso
bili krščeni na Kokrici, pridobite
krstni list, ki ga izda župnija krsta.
Naša setev je zgolj posredovanje
življenja. V svoje otroke dajemo seme,
nekakšno življenjsko moč, ki še nima
končne oblike. Sejemo, kar imamo,
kar nam je dragoceno, to je naše
delo. Rast pa daje Bog. Prosimo za
blagoslov duhovne setve. Kot starši
pa tudi kateheti nimamo drugega, kot
da po setvi večkrat utrujeni v
zaupanju čakamo, da bodo naša
semena zrasla v nekaj velikega. Nekaj
velikega v osebni rasti, pa tudi nekaj
velikega za svet, v katerega vstopajo.

Molitev v znamenju križa
V imenu Očeta,
ki nas je ustvaril
in nas ljubi
in nas ne bo prepustil
večni pogubi,
in Sina,
s katerim se podarja Bog
v mojem življenju
in mojem telesu,
v svetu in njegovem zlu
vse do pekla,
in Svetega Duha,
ki oba združuje in nas tolaži
in vodi
in nas povezuje med seboj
in z Bogom
v moči njegovega vstajenja.
Razsvetli mojega duha,
moje misli, moj razum in um in
razjasni moj pogled,
napolni moje telo s svojo sveto
navzočnostjo,
zbudi v njem moči svojega stvarjenja
in Svetega Duha, ki v njem prebiva,
vodi moje roke, da bodo vedno
pripravljene sprejeti roko,
ki jo ponujaš, in prijeti za delo, ki mi
ga daješ.
Da bo prav vse, kar sem in kar imam,
kar delam in po čem hrepenim,
naravnano nate in s teboj – tebi v čast
in v dobro ljudi. Amen.
Georg Lengerke – Youcat, Molitvenik za mlade

