SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

26. PON
sv. Ivana Bichier
27. TOR
sv. Monika
28. SRE
sv. Avguštin
29. ČET Mučeništvo
Janeza Krstnika
30. PET
sv. Feliks (Srečko)
31. SOB
sv. Rajmund Nonat

Nedelja, 1. september:
krščevanje po sv. maši
ob 10. uri. Vpis in
priprava na krst v
ponedeljek,
26.
avgusta po sv. maši.

19.h + družina Štirn
7.30 + Marija in Stanislav
Studen
19.h + Tilka Vrhovnik
in Vida Iskra
19.h + Stane Bolka
19.h + Ivanka Čuden
19.h + Podpeskarjevi

8.h
za žive in umrle župljane
1. NED
22. ned. med letom 10.h + starši in Anica Pernuš
2. PON
sv. Marjeta

19.h + Neža Šenk

3. TOR
sv. Gregor Veliki

7.30 + Manca Gale

9.h + Vida Kovačič –
4. SRE
somaševanje dekan. duhovnikov
sv. Rozalija Sicilska
19.h + Zefka in Joži Finžgar
5. ČET
19.h
za zdravje
sv. Mati Terezija
6. PET
19.h + Milka Klopčič
sv. Zaharija
7. SOB
10.h
po namenu bolnikov
sv. Marko
19.h + Ivan Ajdovec
Križevčan
8. NED
8.h
za žive in umrle župljane
23. ned. med letom 10h + Janez in Nada Sitar
Marijino rojstvo
Vpis v veroučno šolo: V soboto, 31. 8. od 9. do 12. ure
V ponedeljek, torek, četrtek, petek (1. teden septembra)
od 16. do 18. ure.
Prispevek za verouk je 20 € za prvega in 10 € za
drugega otroka v družini.
Knjige za verouk kupite v knjigarni Ognjišča v Kranju.

Sobota, 7. september ob
10.
uri:
srečanje
bolnikov, invalidov in
ostarelih.
Četrtek, 5. september:
po maši molitvena ura
in adoracija.
Prvi petek, 6. september: Obisk bolnikov z
zakramenti.
Četrtek, 12. september:
po sv. maši srečanje
Župnijskega
pastoralnega sveta.
14. september: molitev
za duhovne poklice na
Brezjah
21. september: srečanje
mladih v Stični.
Sobota, 28. september:
romanje v Kalobje.

Nedelja, 29. september:
dan zakonske zvestobe
Redni verouk se prične v ponedeljek, 9. septembra in jubilejev
po objavljenem urniku.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

1. september: Angelska nedelja

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

Angeli na poti življenja

Dobri Jezus, ponovno sedamo v
šolske klopi in začenjamo novo
poglavje našega življenja. Stoj nam
ob strani v izzivih, ki nas bodo
doleteli v tem letu, tvoja mati Marija
pa naj nam bo v oporo, da bomo
zmogli prestopiti tudi morebitne
prepreke na naši poti do novih
znanj. Daj nam moči, da bodo
sošolci in sošolke, prijatelji in
prijateljice v nas odkrivali tudi tvojo
dobroto. Ponosni smo, da te
poznamo in da nas spremljaš ti, ki
živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Angeli na poti slehernika
križem rok že ne držijo.
……………………………………….
Vedno so blizu človeka
in mu ob strani stojijo.
Čas je, da se očetje in matere
Vestno spolnjujejo vsa Božja naročila
vrnejo iz svojega izgnanstva,
in vse, kar je dobro za ljudi,
kajti sami sebe so izgnali
jemljejo neposredno z Božje dlani.
iz vzgoje otrok, ter v polnosti
Ker gledajo z druge –
prevzamejo svojo vzgojno vlogo.
(papež Frančišek)
nebeške strani,
poznajo tudi nam še prikrite stvari … ………………………………………
Ljudje smo rojeni zato,
Kar tukaj verujemo,
da bi živeli večno,
bomo v nebesih gledali.
kar angeli dobro vedo.
Kar tukaj upamo,
V nebeški gloriji
bomo tam uživali.
so v brezštevilnih trumah zbrani,
Kar tukaj ljubimo,
z angelskimi kori so obdani.
bomo tudi v nebesih
Eni pa so tukaj blizu –
vekomaj ljubili.
ves čas med nami …
(bl. Anton Martin Slomšek)

Po: p. Janez Šamperl: Angeli na poti življenja

Bralci božje besede v nedeljo
1.9.2019 ob 8. uri:
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic
1.9.2019 ob 10. uri:
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Evita Koželj
8.9.2019 ob 8. uri
1. berilo Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
8.9.2019 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Tim Pogačnik
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
1.9.2019: 22. nedelja med letom –
angelska nedelja
Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-11;
Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14

»In blagor tebi, ker ti ne morejo
povrniti; povrnjeno ti bo
namreč
ob
vstajenju
pravičnih.« (Lk 14,14)
8.9.2019: 23. nedelja med letom,
katehetska nedelja,
Marijino rojstvo
Mdr 9,13-18; Ps 90,3-6.12-14.17;
Flm 1,9-10.12-17; Lk 14,25-33

»Kdor ne nosi svojega križa in
ne hodi za menoj, ne more biti
moj učenec.« (Lk 14,27)

Župnijsko romanje

Znanje ali srce?

Zlato romanje je predvideno v
soboto, 28. septembra. Ko smo se
vračali z diakonskega posvečenja v
Šentvidu, je bila izražena želja po
letošnjem romanju: “Tja, kjer še
nismo bili”. Cilj bo božjepotna in
župnijska cerkev Marijinega imena v
Kalobju. V tej župniji je Jožef Virk
“Marijin slavček” napisal čudovite
pesmi v čast Mariji, najbolj poznana
je “Spet kliče nas venčani maj”. V tej
župniji so v Sloveniji prvi obhajali
šmarnično pobožnost. Med leti 1923
in 1941 (45) je tam deloval kot
župnik tudi Peter Švegelj.
Najprej je deloval na tržaškem. Fašisti
so ga preganjali in kot begunec je
prišel v Mariborsko škofijo. Leta
1923 je prevzel župnijo Kalobje. V
letu 1941 so ga nacisti pregnali na
Hrvaško. Od tam se je zatekel v
samostan Stična, se leta 1945 vrnil na
župnijo in tam doživel razdejanje –
uničeno župnišče in izgubo vsega
premoženja. Župnika je to strlo, vrnil
se je v domači kraj in umrl 7. julija
1952 na Kokrici, kjer je tudi pokopan.
Romarska cerkev, kjer je služboval
gospod Peter, je cilj našega romanja,
ki naj bo tudi molitev za diakona
Anžeta v letu, ko stopamo v pripravo
na novo mašo.
Podroben program poti bo še
objavljen, že sedaj pa se lahko
priglasite po vsaki maši v zakristiji ali
v župnišču.

Jeseni, ki diši po jabolkih in kruhu,
odpre svoja vrata tudi šola, ki pa
otrokom prav ne diši. A šole, kot smo
jo poznali svoj čas, ni več. Pa temu
niso krivi samo šolniki naše
polpretekle
zgodovine.
Če
prisluhnemo
blaženemu
Antonu
Martinu Slomšku, katerega god
obhajamo konec septembra, vidimo,
da korenine ljuljke, ki je zrasla v
pšenico, segajo precej dlje v
zgodovino: »Učitelj ne sme misliti, da
je svojo dolžnost dovršil, če je svoje
učence gladko brati in čedno pisati
naučil. Kaj pomaga, če je glava
prebrisana, srce pa hudobno in
robato. Branje in pisanje je le lupina,
jedro pa krščanska omika in žlahtno
srce … Novim šolskim prerokom je
znanje glavna stvar, verske vaje pa le
pritiklina. Toda ne pomislijo, da je
znanstvena omika brez pobožnosti za
vsako ljudstvo samo olišpan grob
njegovega blagostanja … Grešijo vsi
tisti šolski postavodajalci, starši in
vzgojitelji, ki hočejo šole le posvetne
imeti, šolsko mladino predvsem za
minljivi svet izšolati, ne pa tudi za
večnost.« Pa še nekaj za starše:
»Otroška vzgoja je najimenitnejše
delo, ki ga malokdo prav zna,
čeravno le dvojno opravilo ima:
otroke skrbno varovati, jih pridno učiti
in vsega dobrega vaditi … Kako
slabo ravnajo starši, ki svoje otroke
pomehkužijo, jim vse po volji pustijo,
glavno
s
prevzetnimi
mislimi
napolnijo, čez svoje otroke nikoli kaj
hudega slišati ne marajo, od otrok pa
radi sprejemajo tožbe čez druge in se
za otroke, krive ali nedolžne,

potegujejo.«
Kot bi bilo zapisano včeraj, kaj! A naj
te ne zavede! Nikakor nisem eden
tistih zavrtežev, ki prisegajo le na
staro, preizkušeno in bežijo pred
novim in nepoznanim. A modrim
besedam bom prisluhnil vedno in
vsepovsod. Moliva, draga sestra,
dragi brat v Kristusu, kot so včasih
naši predniki: Za zdravo pamet! Za
našo mladino! Za oblastnike! Za
starše! Za duhovnike! Za mir! Moliva,
da bova ob jeseni življenja mirne
vesti potegnila črto, preštela pridelek
in pridelano, pobrano, potrgano in
požeto pospravila v kašče večnosti.
Tega ti v letošnji jeseni, ki prihaja, v
polnosti želim!
G. Čušin, Na tretji strani

Veroučni urnik 2019 / 20:
1. raz.: ponedeljek ob 17.h
2. raz.: ponedeljek ob 16.h
3. raz.: sreda ob 16.h
4. raz.: četrtek ob 14.h
5. raz.: četrtek ob 15.h
6. raz.: četrtek ob 16.h
7. raz.: ponedeljek ob 15.h
8. raz.: ponedeljek ob 16.h
9. raz.: četrtek ob 17.h

Animatorji in mladinska srečanja:
V soboto po večerni maši.
V soboto, 21 septembra potujemo na
Stično mladih.
Pevske vaje in priprava na nedeljsko
sv. mašo: v petek po sv. maši.
Revija Mavrica je odlična spodbuda
za rast v veri,
Revija #Najst pa odraščajočim, ki se
pripravljajo ali so že prejeli
zakrament svete birme.
Naročilnice so v cerkvi.

