SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
9. PON
sv. Peter Klaver
10. TOR
sv. Nikolaj Tolentin.
11. SRE
sv. Prot in Hijacint
12. ČET
Marijino ime
13. PET
sv. Janez Zlatousti
14. SOB
Povišanje sv. Križa

19.h + Cirila Roglič
7.30

19.h + Jože Zupančič, starše

Sušnik in Zupančič
19.h + Ana in Janez Verbič

V
soboto,
14.
septembra bo na
Brezjah molitveni dan
za nove duhovne
poklice. Pričetek ob 9.
uri. Ob 10.30. uri
slovesna sveta maša.
Povabljeni vsi, ki čutite skrb za nove duhovne poklice in ste z
molitvijo pripravljeni
pri tem sodelovati.
Nedelja, 15. septembra
je
nedelja
svetniških kandidatov. Praznovanje bo v
Ljubljani v cerkvi
Srca
Jezusovega.
Pričetek ob 16. uri.
V
sredo,
18.
septembra bo po
sveti maši molitev
Schönstattske
družine.

19.h + Vilim Markovina
in Vincenc Peternel
19.h + starše Barle
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Marija in Janez Nunar

16. PON
sv. Kornelij, Ciprijan

19.h + Anton Vrhovnik, obl.

22. NED
25. ned. med letom

V
četrtek,
12.
septembra po sv.
maši lepo povabljeni
vsi člani Župnijskega
pastoralnega sveta
na
prvo
letošnje
srečanje.

za zdravje

15. NED
24. ned. med letom

17. TOR
sv. Robert Bellarmino
18. SRE
sv. Jožef Kupertinski
19. ČET
sv. Januarij
20. PET
korejski mučenci
21. SOB
sv. Matej

OZNANILA

7.30 + družina Osel
19.h + starše Blaznik
19.h + Lovrenc in Doroteja
Beton
19.h + Janez in Manca
Benedičič
19.h + Veronika Podpeskar
8.h
za žive in umrle župljane
10h + starše, Ana in Jože Rode

Namesto cvetja na grob + Milki Blaznik so darovali za
svete maše: Andrejevi – 5 maš in dar za cerkev; Slavko in
Marija Blaznik, Krišelnovi z Luž, Brcetovi s Trate, Pavel
in Mici; Jože in Tatjana, Anica, Iva, Irena, Vili, Miha in
Rozi; nečak Ivo z družino – 2 maši; Čebaškovi in
Barletovi z Zbilj – 4 maše; Milka Nastran – 2 maši;
molivke rožnega venca – 2 maši; zakonska skupina – 4
maše in sosedje iz Srakovelj – 13 maš.
Vsem iskrena hvala in Bog povrni
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

V
četrtek,
19.
septembra bo po
sveti
maši
prvo
srečanje svetopisemske
skupine.
Povabljeni vsi, ki
želite
spoznavati
sporočilo psalmov.

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

Seštevaj svoja veselja
Toliko je bolečine,
ki jo prizadenemo sebi
in drug drugemu in ki bi jo lahko
preprosto rešili
z nekaj več dobrohotnosti,
z malo ljubezni.

Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.
Takó torej nobeden izmed vas,
ki se ne odpove vsemu,
kar ima,
ne more biti moj učenec.«
(Lk 14,27.33)

ČE KDO HOČE … ODPOVED, KI
BOGATI

Ubogi ljudje,
ki v svojem življenju
ne najdejo nič veselega,
ki morajo vsak dan
seštevati svoje skrbi in probleme.
Osvobodi se takšne miselnosti!
Svetujem ti:
seštevaj vsak dan svoja veselja!
Na tisoče je
drobnih razveseljivih stvari,
ki se jih sploh ne zavedaš več.

Naredi kdaj komu kakšno veselje.
Zapoj ali zamrmraj si vsak dan
Ljubezen do očeta, matere in drugih kakšno lepo melodijo.
domačih nam je dana po naravi in je Štej svoja veselja!
velika vrednota. Za kaj vse bi bili Postal boš drugačen človek.
prikrajšani, če nam ne bi bila dana.
Phil Bosmans, Živi vsak dan
Največ sreče doživi človek prav v
družini, ki je v njej rastel, in potem v tisti,
ki jo je sam ustanovil. Če je kje na
zemlji košček raja, je to lahko le v
družini, kjer se imajo radi.
Da je družina srečna, pa so poleg
ljubezni in razumevanja potrebne še
najosnovnejše dobrine prebivanja in
preživljanja.
Po: Beseda da Besedo

Bralci božje besede v nedeljo
15.9.2019 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
15.9.2019 ob 10.00
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Luka Gašperlin
22.9.2019 ob 8.00
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
22.9.2019 ob 10.00
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Tim Pogačnik
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
15.9.2019: 24. nedelja med letom
Nedelja svetniških kandidatov
2 Mz 32,7-11.13-14; Ps 51;
1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32

»Otrok, ti si vedno pri meni in
vse, kar je moje, je tvoje.«
(Lk 15,31)
22.9.2019: 25. nedelja med letom
Slomškova nedelja
Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8;
1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

»Kdor je v najmanjšem zvest, je
zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10)

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.
Pričetek v soboto, 5. oktobra.
V soboto, 21 septembra potujemo na
Stično mladih:
»Tukaj sem, zgodi se«
Priprava: www.sticna.net.
Prijave
za
avtobusni
prevoz
sprejemam do ponedeljka, 16.
septembra. Avtobus pelje ob 8.10 uri.
Pevske vaje in priprava na nedeljsko
sv. mašo: v petek po sv. maši.
Pričetek bo v mesecu oktobru, že
sedaj pa vabljeni vsi, ki ste sodelovali
v preteklem letu, da ob nedeljah
stopite skupaj.
Katehumenat – priprava odraslih
na prejem zakramentov bo tudi
letos potekal v župniji Kranj – sveti
Kancijan, Tavčarjeva 43. Priglasite se
v tamkajšnjem župnišču.
Župnijsko romanje v Kalobje v
soboto, 28. septembra je v pripravi.
Prijave sprejema in udeležbo potrjuje
Justi Gašperlin.

Dragi otroci, spoštovani starši
Začelo se je šolsko leto, danes
začenjamo
tudi
veroučno
ali
katehetsko leto. Zato današnjo
nedeljo imenujemo “Katehetska”
nedelja, ko še prav posebej prosimo
za božji blagoslov, da bi v tem letu
napredovali v spoznavanju skrivnosti
naše vere in duhovne rasti.
Ko rečemo “katehet”, “katehistinja”,
takoj pomislite na duhovnike in tiste,
ki poučujejo verouk. Jaz pa danes
mislim na vse vas: starše, stare
starše, starejše brate in sestre in
tudi
na
nas,
katehete
in
katehistinje.
Če ste opazili, sem dal na prvo mesto
vas, dragi starši. Vi ste prvi
oznanjevalci, ko otroka pokrižate,
naučite prvih molitvic in ste prvi, ki
se priklonite pred podobo Jezusa in
Marije, če ju le imate doma. To so
prva verska in duhovna doživetja za
otroka. Zgodilo se mi je tudi, da sem
slišal besede »Gospod župnik. Mi
nismo otroka nič učili o veri, da ne bi
kaj pokvarili!« …
Kaj pomeni kateheza? Prihaja iz
grške besede in pomeni »oznanjati«

pa tudi »uvajati in poučevati«. Starši,
odrasli, katerega od omenjenih
pomenov za katehezo ste do sedaj že
uporabljali? Morda ste otrokom
razložili, pokazali, jih učili, z njimi
molili, šli k sveti maši. Torej ste že
opravljali
katehetsko
nalogo.
Opravljajte jo še naprej. Ne zanašajte
se samo na uradni verouk. Vere se ni
mogoče naučiti. Vera je božji dar, ki
ga največkrat posredujejo tisti, ki že
imajo versko izkustvo. Pri verouku
katehet in katehistinje veroučencem
pomagamo k spoznavanju verskih
skrivnosti, pripravljamo na prejem
svetih zakramentov in spremljamo
rast v veri, katere zadnji cilj je, da
skupaj pridemo v večni objem božje
ljubezni.
Včasih se z otroki o veri ni mogoče
pogovarjati, ne želijo »je živeti«. Takšne
pogovore
zavračajo.
Takrat
je
pomembno, da starši zvesto vztrajajo pri
svoji veri, ne da bi pri tem postali
fanatični. S tem ko so se otroci odvrnili
od vere, so jih postavili na preizkušnjo,
koliko jim njihova vera pravzaprav
pomeni. Če starši vztrajajo s svojim
trdnim zgledom in z zaupanjem
nadaljujejo pot vere, bo na neki točki
otroka premagala radovednost, kaj
starše v resnici nosi, zakaj se tako
sproščeno odzivajo na vse, kako se
spoprijemajo z izzivi življenja. S takim
življenjem staršev bo prišla priložnost,
da na neki točki otrok znova stopi v stik
z vero.
Po: M. Bogner, Pustolovščine življenja

