SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
25. PON
sv. Valburga
26. TOR
sv. Aleksander
27. SRE
sv. Gabrijel ŽMB
28. ČET
sv. Roman
1. PET
sv. Albin
2. SOB
sv. Neža
3. NED
8. ned. med letom

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 3. marca po
7.30 + Ana in Franc Rogelj
sveti maši ob 10. uri.
18.h + Ivanka Švegelj, 8. dan Starše krstnih kandidatov vabim na pogovor
18.h + Marinka Rozman –
in krstno pripravo v
Fajdlnova
ponedeljek, 25. februarja
18.h
za duhovne poklice
po maši adoracija do 19.30. ure po sveti maši.
18.h + Tone Šebjanič

18.h + Albin Rozman

Dekanijsko
srečanje
Župnijskih
pastoralnih
7.30
v čast Marijinemu srcu
18.h + Ivanka in Albin Okorn svetov bo v nedeljo, 24.
februarja ob 15. uri na
8.h
za žive in umrle župljane Primskovem.
10.h + Tončka Arnež

4. PON
sv. Kazimir

19.h + Slavka Bozovičar

5. TOR
sv. Hadrijan

7.30 + Marija Studen

6. SRE
+ pepelnica
strogi post
7. ČET
sv. Perpetua in
Felicita
8. PET
sv. Janez od Boga

OZNANILA

Občni zbor župnijske
Karitas bo v sredo, 27.
marca po sveti maši.
9.h + Ivan, Jani in Leon
Vabljeni člani in vsi, ki
Petrevčič
spremljate dobrodelnost
19.h + starši in Marija Potočnik v župniji.
Na prvi petek, 1. marca
19.h + za zdravje
bom
kot
običajno
obiskal z zakramenti
bolnike in ostarele po
19.h + Anton Mekiš, obl.
domovih.

9. SOB
sv. Frančiška Rim.

19.h + Vida Kovačič, 30. dan

10. NED
1. postna nedelja

8.h
za žive in umrle župljane
10h + Manca Jerina

(Lk 6,20–22)

BLAŽENI JOKAJOČI,
ŽALOSTNI

Namesto cvetja na grob + Ivanki Švegelj so za sveti
Vsak
postni
čas
maši darovali sosedje. Bog povrni.
začnemo s prošnjo, da bi
Vsak postni petek bomo po maši prejeli milost odpuščanpremišljevali Križev pot. Prav tako ja grehov. Veselje nad
vsako nedeljo ob 14. uri. Prvo odrešenjem
naj
se
postno nedeljo vodijo molitev začenja že z obredom
možje.
pepeljenja.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
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Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte,
ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko
in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaš Oče!

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

»Potrpežljiv in usmiljen« je besedni par,
ki se pogosto pojavi v Stari zavezi, da
opiše Božjo naravo. Njegovo usmiljeno
bitje se oprijemljivo odraža v tolikih
dejanjih odrešenjske zgodovine, kjer
dobrota prevlada nad kaznovanjem in
uničenjem. Na poseben način tudi
psalmi izpostavijo to veličastno Božje

delovanje: »On odpušča vso tvojo
krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, iz
jame rešuje tvoje življenje, krona te z
dobroto in usmiljenjem« (Ps 103,3-4).
Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega,
ampak je oprijemljiva resničnost, s
katero razodeva svojo ljubezen, ki je
kakor očetova ali materina, ko sta iz
globine srca ganjena ob svojem otroku.
Prihaja iz notranjosti kot globoko
naravno čutenje, ki ga sestavljajo
nežnost in sočutje, prizanesljivost in
odpuščanje.
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne
obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno« (Lk
6,37). Če nočemo pasti v Božjo sodbo,
ne smemo postati sodniki svojih bratov.
Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo
na površju, medtem ko Oče vidi v
globino. Koliko hudega povzročijo
besede, ko jih podžigata ljubosumje in
zavist! Govoriti slabo o bratu, ko ga ni
zraven, je isto, kot da bi ga postavili v
slabo luč, umazali njegov ugled in ga
pustili v zobeh opravljanja. Ne soditi in
ne obsojati pa pomeni, da znamo
nabrati, kar je dobrega v vsakem
človeku, in ne dopustiti, da bi moral ta
trpeti zaradi naše pristranske sodbe ali
zaradi našega domišljanja, da vse
vemo.
Bodimo velikodušni do vseh, vedoč, da
tudi Bog velikodušno deli svojo
naklonjenost vsem nam.
Po: papež Frančiške – radio. Ognjise.si

Bralci božje besede v nedeljo:
Sobota, 2.3.2019 zvečer:
1. berilo: Jakob Oblak
2. berilo: Ana Vodovnik

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
3.3.2019: 8. nedelja med letom
Sir 27,4-7; Ps 92,2-3.13-14.15-16;
1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

3.3.2019 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic

»Iz preobilja srca govorijo
namreč njegova usta.« (Lk 6,45)

3.3.2019 ob 10.00
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Evita Koželj

6.3.2019: PEPELNICA
Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17;
2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
»…in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem ti bo povrnil« (Mt 6, 4b)

Sobota, 9.3.2019 zvečer:
1. berilo: Tadeja Vodnik
2. berilo: Patrik Turuk
10.3.2019 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
10.3.2019 ob 10.00
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Tevž Sitar

10.3.2019: 1. postna nedelja
5 Mz 26,4-10; Ps 91; Rim 10,8-13;
Lk 4,1-13

Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha in Duh ga
je vodil štirideset dni po puščavi
(Lk 4,1)
---------------------------------------------+ Vida Kovačič
V imenu župljanov se je od sestre
Vide poslovil bogoslovec Anže Cunk.
»Avgusta leta 1969 ste prišli med nas.
… In od tedaj pa do bratove
upokojitve avgusta leta 2003 skrbeli
za gospodinjstvo, krašenje cerkve in
pomoč pri verouku. … Danes bi vam
radi poslednjič rekli hvala in Bog vam
povrni za vse. Zaznamovali ste nas s
svojo prisotnostjo. … Stopali bomo
po poti, ki ste nam jo kazali vi in vaš
brat. Zbogom in nasvidenje pri Očetu!

Če samo zaradi tega življenja
zaupamo v Kristusa,
smo od vseh ljudi
najbolj pomilovanja vredni.
(1 Kor 15,19)
»Verjamem v Jezusa, duhovnikom pa
ne zaupam!« pravijo mnogi.
Lahko je občudovati Jezusa kot
človeka. Nihče nam ni dal takega
zgleda
pogumnega,
čistega,
velikodušnega življenja kakor on.
Nihče kakor on ni pokazal, koliko
lepega občuduje in si želi človeško
srce.
Kdo ne ceni popolne in nesebične
ljubezni, nenavezanosti na denar,
nenasilnosti, prijaznosti in miline,
usmiljenosti, zvestobe, gorečega
prizadevanja za mir in pravičnost?
Toda čemu naj bi služilo želeti si vse
te lepe stvari, če jih ne bi mogli imeti
v polnosti in za vedno?
Ti papeži, ti škofi, ti duhovniki, ti
redovniki in redovnice, ti kristjani, z
vsemi svojimi pomanjkljivostmi,
napakami,
nedoslednostmi
in
nezvestobo, so tisti, ki jim ni dovolj
samo občudovati Jezusa, temveč se
želijo pridružiti vstalemu Jezusu, da
bi večno živeli z njim.
Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je
kakor občudovati polja, ki jih je
pozlatila pšenica, in vinograde, ki
dišijo po grozdju, ne pa kmete, ki jih
obdelujejo, ker imajo blatne čevlje,
preznojeno obleko in žuljave roke.
P. s. Žito in grozdje lahko kupiš na
tržnici, nebes pa ne. Moraš jih
pridelati.

YOUCAT – katekizem za mlade
Čemu je Jezus poklical apostole?
Jezus je imel ob sebi velik krog
učencev, može in žene. Iz tega kroga
je izbral dvanajst mož, ki jih je
imenoval »apostoli« (Lk 6,12–16).
Apostole je posebej poučeval in jim
zaupal različne naloge: »Poslal jih je
oznanjat
Božje
kraljestvo
in
ozdravljat bolnike« (Lk 9,1–2). K
zadnji večerji je Jezus vzel
dvanajstere apostole in jim naročil:
»To delajte v moj spomin« (Lk 22,19).
(KKC 551–553, 567)
Apostoli so postali priče Jezusovega
vstajenja in zanesljivi poroki njegove
resničnosti. Po Jezusovi smrti so
nadaljevali njegovo poslanstvo. Izbrali
so naslednike za svojo službo: škofe.
Nasledniki
apostolov
še
danes
izpolnjujejo pooblastilo, ki jim ga je dal
Jezus: vodijo in učijo ter obhajajo
bogoslužje. Povezanost apostolov je
postala
temelj
edinosti
Cerkve
(apostolsko
nasledstvo).
Med
dvanajsterimi je bil še in še opažen
Peter, ki mu je Jezus podelil posebno
veljavo: »Ti si Peter (skala) in na tej
skali bom sezidal svojo Cerkev« (Mt
16,18). Iz posebnega Petrovega položaja
med apostoli je nastala papeška služba.

Starši, vaši otroci si od vas želijo
en samcat zaklad – vaše srce!
(sv. Janez Bosko)

