SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

29. PON
19.h + Marija Roblek, 30. dan
sv. Peter in Pavel
30. TOR
7.30
za zdravje
Prvi muč. rim. Cerkve
7.30 + Štularjeve
1. SRE
19.h + Ciril in sorodniki
sv. Oliver Plunkett
Saje in Debeljak
2. ČET
7.30
za duhovne poklice
Ptujskog. Mati Božja 19.h + Rezka Jurajevčič
3. PET
7.30 + Albin Rozman
sv. Tomaž
19.h + Jože Zupančič
4. SOB
19.h + Janez Resnik
sv. Urh
5. NED
sv. Ciril in Metod
6. PON
sv. Marija Goretti
7. TOR
sv. Anton Zaccaria
8. SRE
sv. Kilijan
9. ČET

Kitajski mučenci

10. PET
sv. Amalija
11. SOB
sv. Benedikt
12. NED
15. ned. med letom

Tridnevnica pred
novo mašo:
1., 2. in 3. julija.
Gospod novomašnik
je povabil tri
prijatelje duhovnike.
Gostje bodo
spovedovali vsak
dan od 18. ure dalje.
Ob 19. uri pa nas
bodo nagovorili
med mašo.
(8.h
ni svete maše)
V sredo: gospod
10.h slovesnost nove maše
Blaž Lapanja,
19.h
v zahvalo
tajnik škofa Jurija
+ Lovrenc in Doroteja Beton
v Kopru
V četrtek: gospod
7.30 + za zdravje
Jure Koželj,
župnik
v Preski
19.h + Angelca Markun
V petek: gospod
Primož Meglič,
19.h + Cecilija Petrevčič, 30. d.
kaplan na Vrhniki
19.h + družina Klari
in Angela Jakopič

Med mašo bo v
spovednici stare
cerkve domači
župnik.

19.h + Francka Benedičič
8.h
za žive in umrle župljane
10h + Danijela in Janez Sušnik

Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše:
Cerkev se obnavlja
+ Ceciliji Petrevčič: sestra Joži in brat Silvo na zunaj, naša srca
(Klementinske maše); nečaka Mateja in Samo, svakinja
pa naj se obnovijo
Vida Učakar, Marija Jakše in Joži Hudobivnik
v zakramentalni
Več izvodov »novomašne« številke Družine je na voljo
spovedi in
za nenaročnike v zakristiji.
Na prvi petek, 3. junija bom kot običajno obiskal z
zakramenti bolnike in ostarele po domovih
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vrednem prejemu
svetega obhajila.

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

način
njegovega
življenja:
posvečena samskost, apostolska
gorečnost in rodovitnost njegovega
poslanstva. Maša, evharistija je
središče, iz katere se razliva
studenec nadnaravnega življenja
milosti. »Kristus je opravil eno
daritev za vse čase.«

Tisti čas je Jezus govoril:
Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir da
svoje življenje za ovce.
(Jn 10,1)

Dobri
pastir
nikogar
ne
izključuje. Edina njegova skrb
je, da se katera od ovc ne izgubi.

Novomašniku Anžetu
na pot duhovništva
Naše ljudstvo imenuje duhovnike
največkrat z besedo mašnik.
Gotovo je prav zato nova maša
vedno bila poseben praznik vsega
božjega
ljudstva.
Duhovnik
nadaljuje Kristusovo duhovništvo.
Od tod je duhovnikova zavezanost
oltarju in tabernaklju. Prav tako

Za
vsakega
duhovnika
je
evharistija vse; začetek, sredstvo,
pripomoček, počitek in konec.
Obhajanje evharistije, ki je že
sama po sebi tudi kateheza, je
duhovnikovo izpraševanje vesti,
koliko resnično živi besedo,
izrečeno pri posvečenju: »Daj svoj
račun v tem, kar delaš, živi
skrivnost, ki je položena v tvoje
roke, hodi za Kristusom, ki je
položen v tvoje roke, hodi za
Kristusom, ki se je daroval za
nas.«
Duhovnikova molitev dosega svoj
vrh prav v evharistiji, duhovnikovi
najodličnejši nalogi. Želim, da bi
to srečo z božjim ljudstvom
doživljal tudi novomašnik Anže, ki
pričenja duhovniško pot v letu, ko
je marsikateri sobrat duhovnik
doživljal zapuščenost velikega
petka v cerkvi brez božjega
ljudstva.

Nova maša
Pred nami je velik dan – slovesnost
nove maše. Da bo dogodek lep in
nepozaben, vabimo k upoštevanju
priporočil zdravstvene stroke. Med
slovesnostjo v cerkvi bo zaradi gneče
treba obvezno nositi masko. Dogodek
bo mogoče spremljati zunaj na enem
od zaslonov in tudi tam poskrbeti za
varno razdaljo – 1,5 metra. Če je ne
bo mogoče vzdrževati, je treba tudi
zunaj nositi masko. Razkužila bodo
ves čas na voljo tako pred vstopom v
cerkev kot na zunanjem prizorišču.
Ne spravljajmo novomašnika v
zadrego s pretiranim približevanjem,
dotikanjem in rokovanjem.
Za parkirišča bo poskrbljeno, vendar
so v večji meri namenjena gostom iz
oddaljenih župnij. Če je le mogoče,
pridite peš.
OB NEDELJI
SLOVENCEV PO SVETU
»Ne moreš biti drugega kot domoljub.
Kdor svojega doma in svoje
domovine nima rad, nima ničesar in
nikogar rad. Če ne bomo domoljubi,
smo ob današnji globalizaciji zapisani
odmrtju. Domoljubna vzgoja nam
manjka. Ko sem pred davnimi leti
prvič pripotoval v Švico, me je
presenetilo, kako so že ob skromnem
prazniku kantona na vseh hišah
vihrale zastave. Pri nas pa je
marsikdaj ravno obratno. Ob državnih
praznikih vidiš ulice, kjer niti na eni
zasebni hiši ne visi zastava.
Domoljubno
vzgojo
v
smislu
slovenstva sem v otroških letih užival

doma, v takratnem družinskem
okolju,
že
v
letih
Kraljevine
Jugoslavije. Oče me je večkrat prosil,
naj mu ob smrti v krsto položimo trak
Akademskega društva Danica z
barvami slovenske zastave. In v
takšnem domoljubju sem tudi vzgajal
svoje otroke. Oče in mati sta prva, ki
v srca svojih otrok sadita ljubezen do
slovenske besede, ki je najmočnejše
jamstvo za ohranjanje narodne
zavesti in za obstoj slovenske
države.«
Prof. dr. Kajetan Gantar

Prosti poletni dnevi so idealna
priložnost, da se naučimo tudi kaj
novega ali zgolj obnovimo naše
znanje. Tako se bomo morda v teh
tednih najmanjši naučili celo kako
preprosto molitvico. Tudi ti kljub
prostim dnem ne pozabi na pogovor z
Jezusom. Vsako molitev pa začnemo
in končamo z znamenjem križa. In kaj
nam govorijo te kretnje?
V IMENU OČETA
Dotaknem se čela in počastim Očeta, ki
je ustvaril čudovito naravo, dom za nas.
Da bi bile moje misli vedno na voljo
Njemu, da jih vodi.
IN SINA
Z roko naredim potezo čez prsi navzdol
do trebuha. Kot Jezus, ki je prišel na
Zemljo, da me odreši. Nato se dotaknem
srca in pokažem, da moje srce pripada
Jezusu. Želim ga posnemati.
IN SVETEGA DUHA
Z leve strani sežem na desno in
pomislim na Svetega Duha, ki prebiva v
mojem telesu in me povezuje z Bogom.

