SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

8.h
22. PON
velikonočni poned. 10.h
23. TOR
7.30
sv. Jurij
19.h
24. SRE
sv. Fidelis

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 5. maja. Starše
krstnih
kandidatov
vabim na pripravo v
ponedeljek, 29. aprila po
sveti maši.

25. ČET
sv. Marko, evang.
26. PET
Marija, mati
dobrega sveta
27. SOB
sv. Cita
28. NED
Bela nedelja
29. PON
sv. Katarina Sienska
30. TOR
sv. Pij V.
1. SRE
sv. Jožef delavec
2. ČET
sv. Atanazij
3. PET
sv. Filip in Jakob
4. SOB
sv. Florijan

+ Ivan Kalan
+ Pavla Finžgar
+ Leon Petrevčič
v čast Svetemu Duhu
+ starše Sobočan
in Klemenčič
+ Ivanka Švegelj
19.h + Leopold Miklavčič
za zdravje
19.h + Jože in Marija Štern
+ Tone Benedičič

VSTAL SEM IN SEM ŠE NAPREJ Z VAMI!

Srečanje
biblične
skupine bo v sredo, 24.
aprila po sveti maši.

Roditeljski sestanek za
starše prvoobhajancev
8.h
za žive in umrle župljane bo v četrtek, 25. aprila
po sveti maši.
10.h + starše in brate Pičman
19.h + Lovrenc Grašič

19.h + Tončka in Jože Arnež
7.30 + Marinka Resnik
9.h

v priprošnjo in zahvalo
škofu Vovku
19.h
za duhovne poklice
po maši adoracija do 20.30. ure.

Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
25. aprila ob 17.30. uri.
Obisk bolnikov in
ostarelih bo na prvi
petek, 3. maja.

19.h + Primož Zupan
19.h + Kogovšek

8.h
5. NED
3. velikonočna ned. 10h

za žive in umrle župljane
v čast sv. Florjanu

Po prvem maju bomo pričeli z obnovo cerkvene
strehe. Vsem, ki ste za veliko noč darovali v ta namen,
iskrena hvala. Svoj dar lahko kadarkoli nakažete na
TRR Kokriške župnije pri Novi KBM – Župnija
Kokrica, Pokopališka 16; SI 56 0433 1000 3306 457
s pripisom: »za obnovo strehe in fasade«
Boglonaj vsem darovalcem.

V sredo, 1. maja na
praznik Jožefa delavca
pričnemo s šmarnično
pobožnostjo ob 9. uri.
Vsak dan povabljeni, da
se z otroki pridružimo
poučnim zgodbam in
molimo ali zapojemo
Marijine litanije.

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

Kristus je vstal, da
nam podari živjenje in
gre z nami v življenje.
Če smo na veliki
petek zrli Kristusa,
pribitega na križ kot
poraženca, na
velikonočno jutro On
sam prihaja k nam kot
zmagovalec. Njegova
zmaga prinaša
veselje in upanje.

Zmaga, ki pomeni
začetek novega
življenja in
osmišlja našo
življenjsko pot.
Za kristjane velika
noč ni le spomin
na zgodovinski
dogodek izpred
več kot dvatisoč
let, ampak je
dogodek, ki se
uresničuje danes.

Vstali Gospod nam zagotavlja:
»Vstal sem in sem in sem še naprej z vami.«

Bralci božje besede v nedeljo:
sobota, 27.4.2019 zvečer:
1. berilo: Tim Sajovic
2. berilo: Lara Škulj
28.4.2019 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
28.4.2019 ob 10.00
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Juš Grah
sobota, 4.5.2019 zvečer:
1. berilo: Jakob Oblak
2. berilo: Ana Vodovnik
5.5.2019 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic
5.5.2019 ob 10.00
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Evita Koželj

YOUCAT – katekizem za mlade

Nedeljska in praznična
Božja beseda:

Kdo je lahko birman in kaj se od
kandidata za birmo zahteva?

28.4.2019: 2. velikonočna nedelja bela, nedelja Božjega usmiljenja
Apd 5,12-16; Ps 118,2-4.13-15.22-24;
Raz 1,9-11.12-13.17-19; Jn 20,19-31

Vsak katoliški kristjan, ki je prejel
zakrament krsta in je v 'stanju
milosti', more prejeti sveto birmo.
(KKC 1306–1311, 1319)

»Položi svoj prst sem in poglej
moje roke! Daj svojo roko in jo
položi v mojo stran in ne bodi
neveren, ampak veren.«
(Jn 20,27)
5.5.2019: 3. velikonočna nedelja
Apd 5,27-32.40-41; Ps 30,2-6.11-13;
Raz 5,11-14; Jn 21,1-19

»Simon, Janezov sin, ali me
ljubiš bolj kakor tile?« Rekel
mu je: »Da, Gospod, ti veš, da
te imam rad.« (Jn 21,15)
----------------------------------------------

VOŠČILO NAŠIH ŠKOFOV

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot 2000 let, ampak je
dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Kristus nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Z nami je vedno,
predvsem pa v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem.
Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja.
Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je
Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti
veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti
ženam in svojim učencem, prihaja naproti meni.
Naj bo pričujoče voščilo naših škofov, dragi župljani, tudi naše voščilo: blagoslov VELIKE NOČI
privoščimo drug drugemu, in ne pozabimo na svoje bolne, onemogle, ali ostarele sorodnike in znance!

Voščilu škofov se pridružujeva tudi župnik Jože in gospod Mitja.

Zgodba, ki jo bomo odkrivali na
letošnjem oratoriju, govori o Petru
Klepcu. Ta prikupna slovenska
ljudska pripovedka pred nas postavlja
lik preprostega pastirja Petra, ki s
svojo mamo živi v majhni vasici
Osilnica. Peter je šibke postave in
zato nemočen proti drugim pastirjem,
ki se na račun njegove šibkosti nanj
večkrat grdo spravijo, ga nadlegujejo
in mu nagajajo. Da bi temu naredil
konec, Peter prosi Boga za moč.
Njegova prošnja je uslišana. Zgodba
se zaplete, ko v Petrov domači kraj
začne vpadati kruto roparsko ljudstvo
Tatarov. Od tu naprej lahko
spremljamo njegova velika junaštva
in se ob tem učimo o vrednotah
odpuščanja in pomoči, o moči prošnje
in o preudarnem upravljanju z
močjo…
Pomembno pa je predvsem, da vemo,
kako našo moč obvladovati in
uporabljati, da bomo kar najbolje
poskrbeli za druge, ki so v stiski.

Biti 'v stanju milosti' pomeni: ne storiti
nobenega težkega greha (smrtnega
greha). S težkim grehom se ločimo od
Boga in se lahko le po spovedi spet
spravimo z Bogom. (Mlad) kristjan, ki se
pripravlja na birmo, je v eni od
najpomembnejših faz svojega življenja.
Storil bo vse, da bi vero doumel s svojim
srcem in svojim razumom; sam in z
drugimi bo molil za prihod Svetega
Duha; na vse možne načine se bo spravil
s seboj, z ljudmi svojega okolja ter z
Bogom, k čemur spada tudi spoved, ki
vodi bliže k Bogu tudi tedaj, ko nismo
storili nobenega težkega greha.
Maj – mesec šmarnic, nas ponovno
vabi, da bi stopili pred Marijo, se ji
zahvalili za njeno spremstvo skozi
naš vsakdan in jo prosili, da bi nam
bila s svojim zgledom, ljubeznijo in
toplino vzpodbuda k dobremu.
Ko se bomo v teh dneh zbirali k
šmarničnemu branju, litanijam in
prepevali Marijine pesmi, naj nas vse
to medsebojno poveže, da bomo med
sošolci in prijatelji postali zgled
pristnega veselja.
Ne pozabi se nam torej pridružiti, da
bodo šmarnice tudi v tvoje življenje
prinesle svežino, vonj pomladi ter ob
prijateljih tudi Marijino družbo in njen
blagoslov.

