SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
23. PON
sv. Pij iz Pietrelcine
24. TOR
bl. Anton M. Slomšek
25. SRE
sv. Sergij Radoneški
26. ČET
sv. Kozma in Damijan
27. PET
sv. Vincencij Pavelski
28. SOB
sv. Venčeslav
29. NED
26. ned. med letom

OZNANILA

19.h + Franc in Marica Robljek Krščevanje bo v
nedeljo, 6. oktobra
7.30 + Franc Grašič
po sveti maši ob 10.
uri. Starše krstnih
19.h + Milka Blaznik, 30. dan kandidatov vabim na
priglasitev in krstno
19.h + Franc Miklavčič
pripravo v ponein Severin Potočnik
deljek, 30. septembra po sveti maši.
19.h + pokojne Tušek
V
sredo,
25.
septembra bo po
sveti
maši
redni
sestanek Župnijske
Karitas.

19.h + Ivan Pirc
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Jože in pokojne Žumer
15.h
po namenu zakoncev

V
četrtek,
26.
septembra bo ob
17.30. uri molitev
1. TOR sv. Terezija
7.30 + Benjamin Jeruc in starše binkoštne dvorane.
Deteta Jezusa
2. SRE
V
soboto,
28.
19.h + Alojz Šenk
Angeli varuhi
septembra ob 10. uri:
priprava ministrantov
3. ČET
19.h
za duhovne poklice
sv. Frančišek Borgia po maši molitvena ura, adoracija na dekanijsko srečanje
4. PET
19.h + Vinko in Klemen Strniša
sv. Frančišek Asiški
5. SOB
sv. Marija
19.h + Ivan Roblek, 30. dan
Favstina Kowalska
6. NED
8.h
za žive in umrle župljane Pevske
vaje
in
27. ned. med letom
10h + Silvester Krumpestar
priprava na sveto
Rožnovenska ned.
mašo se bodo pričele
Namesto cvetja na grob + Ivanu Roblek so darovali:
v petek, 4. oktobra.
Domači za cerkev in sosedje za 5 svetih maš. Bog povrni. Lepo povabljeni!
30. PON
sv. Hieronim

19.h + Tine Rozman

Mesec oktober nas še posebej vabi k molitvi rožnega
venca. Radi se pridružimo vsakodnevni molitvi, ki je pol
ure pred sveto mašo.
Na rožnovensko nedeljo, 6. oktobra povabljeni k
vodenju molitve pred Najsvetejšim ob 7.30. uri možje.
Naslednjo nedeljo ob isti uri pa žene.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Fantje in dekleta, ki
ste končali devetletko
in želite utrjevati vero
v mladinski skupini,
povabljeni na srečanje
v sob, 28.9 po maši.

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

OBLJUBIM, DA TI BOM ZVEST
V SREČI IN NESREČI, V BOLEZNI IN ZDRAVJU,
DA TE BOM LJUBIL IN SPOŠTOVAL
VSE DNI SVOJEGA ŽIVLJENJA
Najbrž ni nikogar, ki bi ne vedel, da
so to besede, s katerimi ženin in
nevesta skleneta zakrament svetega
zakona. Velike in čudovite besede!
Mnogi se jih bojijo izreči, živijo kar
po svoje, brez božjega blagoslova in
pomoči. Življenje pa je težko in
zahtevno.
Dobrih zgledov je po filmih,
nadaljevankah, pa tudi v javnem
mnenju žal bolj malo. V vsakdanjem
življenju pa so dobri,
tihi,
požrtvovalni, zvesti in potrpežljivi
zakoni tisti, ki svet ohranjajo in držijo
pokonci, obenem pa so to tudi tiha
žarišča prave sreče.
Vsem
letošnjim
zakonskim
jubilantom
smo
hvaležni
za
pričevanje zakonske zvestobe. Naj
bodo v pogum in zgled vsem, ki se na
zakon pripravljajo. Prav tem želimo
še posebej veliko sreče, božjega
blagoslova in pomoči.
Nobena ustanova ni tako velika, kot
je družina, ki je obdarjena z
ljubeznijo, ki se zna žrtvovati, se
veseliti in potrpeti, kar je nujno za
vsako življenje.

Poroka ni paša za oči. Zakona in
družine ne ustvarjajo razni servisi,
ampak izvira iz temelja ljubezni, ki jo
podarja Bog. Tam, kjer je to vodilo,
zakonca stopata na pot z upanjem, ki
se bo enkrat pozlatilo.

Nezvestoba je nevarna moda. Pospešuje
proces razpadanja najtesnejših in
najnaravnejših življenjskih vezi.
Ljubezen in zvestoba sta sadova enega
drevesa, ki je včasih podobno križu.
Ljubezen in zvestobo je treba negovati. Le
počasi dozorevata v soncu in dežju, v
viharjih in vetru, a ko naposled dozorita,
naredita celotno življenje za praznik.
Ljubezen in zvestoba sta ključa doma, kjer
si srečen in varen, kjer zate bije vroče srce
in kjer je dvoje rok vselej odprtih zate.
Vajino skupno življenje naj bo za vse ljudi
okrog vaju odprto pismo ljubezni in
zvestobe.
Po: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

Bralci božje besede v nedeljo

24. september:
blaženi Anton Martin Slomšek

29.9.2019 ob 8.00
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Marta Rudež
29.9.2019 ob 10.00
1. berilo: Mark Erik Jezeršek
2. berilo: Juš Grah
6.10.2019 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Jure Sajovic
6.10.2019 ob 10.00
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
29.9.2019: 26. nedelja med letom
Am 6,1.4-7; Ps 146,7-10;
1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

»Če ne poslušajo Mojzesa in
prerokov, se ne bodo dali
prepričati, četudi kdo vstane od
mrtvih.« (Lk 16,31)
6.10.2019: 27. nedelja med letom;
rožnovenska nedelja
Hab 1,2-3;2,2-4; Ps 95,1-2.6-7.8-9;
2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10

»Apostoli so rekli Gospodu:
'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5)

Slomškova svetost ima svoje korenine
v skladnosti njegovih besed z
življenjem. To, kar je učil, je najprej
sam živel. Tudi drugim, še zlasti
staršem in učiteljem, je svetoval, naj
tako ravnajo: “Svoje dni so ljudje
manj znali, pa so Boga bolj spoznali.
Sedanji kristjani imajo krščanski nauk
v glavi, v srcu pa ne. Glava je polna
vednosti, srce pa prazno čednosti. Če
se glava česa nauči, se mora tudi srce
poživiti! Ako je srce mrzlo za Božje
reči, potem govori jezik prazne
besede, pa naj bodo še tako lepe in
svete: od srca ne pridejo in k srcu ne
gredo ...”
Slomškova govorica je preprosta,
jasna in vsem razumljiva. Ni se
spuščal v zapletene teološke razprave,
ampak je govoril tako, da so ga lahko
razumeli vsi: “Krščanske nauke lahko
vsak daje, kdor jih zna, toda učence
za Božje reči obudi samo tisti, ki ima
svoje srce vneto od Božje ljubezni.
Takih mater in očetov pa močno
pogrešamo, takih učiteljev premalo
imamo!”
Po: T. Gorjup

Ljubezen, ki traja
Partnerska zveza je nekaj čudovitega in
najlepše je, če ostane taka tudi v dobi
starosti. Večkrat pa nastane problem, če
eden od zakoncev postane pozabljiv,
kadar se pojavlja alzheimerjeva bolezen
ali pa začne postajati dementen. Boli,
ko je treba gledati, kako se partner bolj
in bolj zapira vase, kako ga je vedno
težje doseči. Včasih drugih sploh ne
spozna več. Nekateri se nagibajo k
temu, da bi dementnega partnerja
obravnavali
kot
otroka.
Toda
pomembno bi bilo, da bi tudi v
dementnem zakoncu še vedno videli
kralja ali kraljico ter z njim ravnali
nadvse spoštljivo. To ni vedno
preprosto, ker se ta oseba pogosto
resnično obnaša kot otrok. Nekateri
hočejo pred javnostjo skriti, da je
zakonec dementen. Izolirajo ga od
drugih. Toda na neki točki se je
potrebno soočiti z resnico. Bolje je, če
sebi in drugim priznamo, da je partner
dementen. Nato pa moramo premisliti,
kaj lahko sami storimo z njim in zanj ter
kje potrebuje strokovno pomoč. Kar
lahko storimo, je zagotovo to, da mu
pomagamo priti v stik z občutki in
doživetji iz preteklosti. Kar je shranjeno
globoko v duši, se bo ponovno
prebudilo, če to nagovorimo. Iščite
najlepše trenutke skupnega življenja in
jih skušajte z zakoncem podoživljati.
Drobni trenutki zakonske sreče iz
preteklosti so lahko neizmerna moč tudi
za preizkušnje, ki jih prinaša bolezen.
Povzeto po: A. Grün, Duhovno spremljanje v starosti

4. oktober:
sv. Frančišek Asiški

Kako naj se človek obnaša do živali in
drugih ustvarjenih bitij?
Človek mora v stvareh častiti
Stvarnika ter ravnati z njimi
pazljivo in zanesljivo. Ljudje, živali
in rastline imajo istega Stvarnika, ki
jih je iz ljubezni poklical v bivanje.
Zato je ljubezen do živali nekaj
najgloblje človeškega.
(KKC 344,354)
Človeku je sicer dovoljeno uporabljati
in jesti rastline in živali, vendar mu ni
dovoljeno živali mučiti ali neprimerno
ravnati z njimi. To nasprotuje
dostojanstvu stvarstva prav tako kot
izkoriščanje
zemlje
iz
slepe
lakomnosti.

