SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
15. PON
sv. Bonaventura
16. TOR
Karmel. Mati Božja
17. SRE
sv. Aleš
18. ČET
sv. Elij iz Koštabone
19. PET
sv. Arsenij Veliki
20. SOB
sv. Apolinarij

OZNANILA

19.h + Marjan Penček

Zahvala
Vsem se prisrčno
7.30 + starše Ocepek
zahvaljujem
za
pozornost ob moji
zlati maši. Bog povrni
ni svete maše
za voščila in darove,
lepo bogoslužje, mlaje
19.h + Franc Pirc
in okras cerkve.
Sobratu prelatu Mitju
7.30 + starše Wolf
se zahvaljujem za
besede med slovesno
19.h + starše in brate Ribnikar
mašo, vsem pevcem
8.h
za žive in umrle župljane pod vodstvom prof.
21. NED
Marte Pirc Močnik,
10.h + Alojzij Sajevic
16. ned. med letom
ključarju
Blažu,
22. PON
članom Župnijskega
19.h + Anton Bohinjec
sv. Marija Magdalena
pastoralnega sveta za
23. TOR
vso organizacijo in
7.30 + Karel Klemenčič
sv. Brigita Švedska
druženje po sveti
24. SRE
maši, narodnim nošam
19.h + Marija Gregorec
sv. Krištof
in
gasilcem
–
redarjem.
25. ČET
19.h + Hermina in Boris Klun Posebej hvala pa
sv. Jakob Starejši
vsem, ki ste me
26. PET
19.h + Ana Rakovec
spremljali z molitvijo.
sv. Joahim in Ana
Posebej se me je
27. SOB
19.h
v zahvalo
dotaknil
duhovni
sv. Gorazd, Kliment
šopek v voščilnici –
8.h
za žive in umrle župljane »50 rožnih vencev, ki
28. NED
10h + Marija Benedičič, 30. dan jih bomo za vas
4. ned. med letom
Od 15. do 20. julija v nujnih primerih pokličite
zmolili v tem letu«.
gospoda Mitja, tel 069 636 011; ali 041 310 047 (Tilka)
MIVA Slovenije je z vašimi darovi v letu 2018 pomagala Schönstattska
pri nakupu 12 misijonskih vozil v vrednosti 349.880,00 €. molitev bo v četrtek,
Bog naj vsem dobrotnikom na priprošnjo svetega 18. julija po sv. maši.
Krištofa povrne z blagoslovom in srečno vožnjo na vseh
K molitvi binkoštne
poteh.
V imenu vseh misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo. dvorane vabljeni v
Po vseh mašah na Krištofovo nedeljo bo blagoslov vozil četrtek, 25. julija ob
in zbiranje sredstev za misijonska vozila.
17.30. uri.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

TUDI TI DELAJ TAKO

Tisti čas je vstal
neki učitelj postave,
ki je takole skušal Jezusa:
»Učenik, kaj naj storim,
da dosežem večno življenje?«
On pa mu je rekel:
»Kaj je pisano v postavi?
Kako bereš?«
Ta je odgovoril:
»Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z vsem srcem
in vso dušo,
in vso močjo
in vsem mišljenjem,
in svojega bližnjega
kakor sam sebe.« –
»Prav si odgovoril,«
mu je rekel,
»to izvršuj in boš živel.«
(Lk 10,25–28)

Naš svet ne propada zaradi
pomanjkanja razuma, vedenja in
znanja, ampak zaradi pomanjkanja
ljubezni. Ljubezen daje prednost
stvarem, ki niso več v modi:
obvladati samega sebe, ne popuščati
lakomnosti, premagovati sebičnost.
Skupinski egoizem, ki pomaga samo
sebi enakim, še ni ljubezen.
Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne
abstraktnega človeštva, ampak
konkretnega človeka v neposredni
bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz
lastnega jaza in živeti za druge.
V vsakem smehljaju,
v vsaki dobri besedi,
v vsaki prijazni kretnji,
v vsakem dejanju pomoči
je skrit košček raja.
V vsakem srcu,
ki postane rešilni pristan
za nesrečneža,
v vsakem domu s kruhom in vinom
in človeško toplino je skrit
košček raja.
Bog je položil v tvoje roke ljubezen
kot ključ, ki odpira nebesa.
Phil Bosmans, Sončni žarki ljubezni

Bralci Božje besede v nedeljo:

Blagoslov znamenja svetega Roka
v nedeljo, 14. 7. ob 16. uri.

21.7.2019 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin

Krištofova nedelja
21. julij

Pri križišču današnje Ceste na Brdo in
Ceste na Belo je nekoč stalo Rokovo
znamenje, ki pa je bilo v
sedemdesetih letih ob gradnji nove
ceste porušeno. Nekateri krajani se ga
še spominjajo in so dali pobudo, da bi
ga zopet postavili. Tako je bilo ob
širši podpori v teh dneh na približno
istem mestu postavljeno novo
znamenje svetega Roka. Temu
svetniku se Kokričani že od nekdaj
radi priporočamo in je upodobljen
tudi na stranskem oltarju naše stare
cerkve.
Častilci svetega Roka lepo povabljeni
k obredu blagoslova.

Tisti čas je Jezus
prišel v neko vas in žena
z imenom Marta
ga je sprejela v svojo hišo.
Imela je sestro,
ki ji je bilo ime Marija.
Ta je sedla
h Gospodovim nogam in
poslušala njegovo besedo,
Marta pa je imela
s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla:
»Gospod, ti ni mar, da me je
sestra pustila sámo streči? Reci ji
vendar,
naj mi pomaga!«

21.7.2019 ob 10.00
1. berilo: Vesna Rogl
2. berilo: Jera Sitar
28.7.2019 ob 8.00
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
28.7.2019 ob 10.00
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Luka Gašperlin
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
21.7.2019: 16. nedelja med letom,
Krištofova nedelja
1 Mz 18,1-10; Ps 15,2-5;
Kol 1,24-28; Lk 10,38-42

»Le eno je potrebno. Marija si
je izvolila dobri del, ki ji ne bo
odvzet.« (Lk 10,42)
28.7.2019: 17. nedelja med letom
1 Mz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8;
Kol 2,12-14; Lk 11,1-13

»Tudi jaz vam pravim: Prosíte
in vam bo dano! Iščite in boste
našli! Trkajte in se vam bo
odprlo!« (Lk 11,9)

ORATORIJ
Ta teden so se v župniji otroci in
mladi zbirali na že 15. oratoriju.
Letošnja tema je bila zgodba o Petru
Klepcu. Skozi pripoved Franceta
Bevka o fizični in duhovni moči
junaka smo se učili, kaj pomeni moč
prošnje, odpuščanja, pomoči in
ljubezni v zakonu. Na delavnicah smo
ustvarjali, kuhali in raziskovali, na
koncu dneva pa smo se pri velikih
igrah preizkusili v različnih izzivih.
Izvedba oratorija ne bi bila mogoča
brez zaupanja staršev, zato se vam
želimo iskreno zahvaliti.
Hvaležni smo za pomoč in podporo g.
župnika, g. Mitja in ge. Tilke.
Zahvaljujemo
se
predvsem
sponzorjem, ki so nam letos finančno
ali kako drugače pomagali.

(Lk 10,38–40)

Sveti Krištof
24. julij

Ne vpelji nas v skušnjavo,
da bi hiteli, ker se nam mudi,
da bi se postavljali
z močnejšim avtomobilom,
da bi prehitevali,
ker nimamo potrpljenja,
da bi izsiljevali prednost,
ker mislimo, da moramo
biti zmerom prvi,
da bi sedli za volan z alkoholom v krvi.
Oče, reši nas vsega hudega!
Alfonso Pereir

Kaj razumemo pod »nečistovanjem«?

Vsakdo med nami bržkone nosi v
sebi Marto in Marijo. A ker ima tudi
pri nas običajno glavno besedo
Marta, moramo večkrat zavestno dati
prostor tudi Mariji. Jezus se mora tudi
v nas zavzeti za Marijo, da bi si zares
privoščili to, da preprosto sedimo in v
molitvi poslušamo, kaj nam želi
povedati On. Naj bo to v teh
počitniških dneh izziv za vse nas.
Anselm Grün

Nečistovanje (gr. porneia) pomeni
prvotno poganske spolne prakse, kot
npr. tempeljsko prostitucijo. Kasneje
se je ta pojem prenesel na vse oblike
spolnih aktivnosti zunaj zakonske
skupnosti. Danes se pogosto uporablja
v duhu dejanj, ki so po zakonu kazniva
(spolna
zloraba
mladoletnih,
odvisnikov itd).
(KKC 2353)
Pogosto je z nečistovanjem povezano še
zapeljevanje, laž in nasilje, odvisnost in
izkoriščanje. Nečistovanje je hudo
izkrivljanje ljubezni; prizadene človekovo
dostojanstvo in napak presoja smisel
človeške spolnosti. Države so dolžne, da
predvsem mladoletne osebe zaščitijo pred
dejanji spolne zlorabe.
(YOUCAT – katekizem za mlade)

