SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
27. PON
sv. Gorazd, Kliment
28. TOR
sv. Viktor I.
29. SRE
sv. Marta
30. ČET
sv. Peter Krizolog
31. PET
sv. Ignacij Lojolski
1. SOB
sv. Alfonz M.Ligvorij
2. NED
18. ned. med letom
3. PON
sv. Martin
4. TOR
sv. Janez M. Vianney
5. SRE
Marija Snežna
6. ČET
Jezusova
spremenitev na gori
7. PET
sv. Sikst II.
8. SOB
sv. Dominik
9. NED
Lovrenčeva nedelja

19.h + Boris in Hermina Klun
7.30 + starše, brate in sestre
Klemenc

OZNANILA
V četrtek, 30. julija
ob 17.30 bo molitev
binkoštne dvorane.

Celodnevno češčenje
sv. Rešnjega telesa
pred
Lovrenčevo
19.h + Tončka Stepan, 30. dan nedeljo je prestavljeno
v teden pred 50.
obletnico župnije v
19.h + Cecilija Petrevčič
oktobru.
7.30
v čast Mar. brezm. Srcu Na prvi petek, 7.
19.h + Alojzij, Robert Jelovčan avgusta bom kot
običajno obiskal z
8.h
za žive in umrle župljane zakramenti bolnike in
10.h + Martin Pičman
ostarele po domovih.
Namesto cvetja na
19.h + Janez Mohorič
grob so darovali za
svete maše:
7.30 + Lojze Gruden
+ Francu Strniša:
domači,
19.h + Ivan Novak
družina Vidic,
in Matej Urbančič;
+ Tončki Stepan:
19.h
za duhovne poklice
nečak z družino
19.h + Franc Strniša, 30. dan

19.h + Ana Mohorič
19.h + Lovrenc Grašič
9.h
za žive in umrle župljane
srebrna maša g. nadškofa Mitja

Na Lovrenčevo nedeljo se bomo pripravili
s tridnevnico, ki bo:
v sredo, 5. avgusta z molitveno uro za
duhovno prenovo župnije, v četrtek, 6.
avgusta z molitvijo za duhovne poklice in na
prvi petek z adoracijo in molitvijo za novega
nadškofa pred posvetitvijo.
Lepo povabljeni
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Župnija Kokrica se veseli
in sprejema srebrnomašnika in nadškofa
msgr. gospoda Mitja Leskovarja

Lovrenčeva
nedelja
9.8.2020:
0b 8.45
sprejem nadškofa
g. Mitja
Leskovarja
ob 9.00
slovesna sveta
maša

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

V mojem škofovskem grbu prevladujejo slovenske barve. Kot ljubitelj
gora sem si izbral podobo Triglava, ki obenem nakazuje Sveto Trojico
kot skalo mojega življenja (Prim. Ps 18). Na istem polju je upodobljena
tudi Marija, ki jo predstavlja zvezda. Na rdečem polju je venec zmage
mučencev in mojega krstnega zavetnika sv. Demetrija iz Verolija. Polje
na desni strani je na srebrnem polju upodobljeno drevo življenja, ki se
navezuje na moje škofovsko geslo: Crux lignum vitae (križ je les oz.
drevo življenja), kjer se malo poigram še s svojim priimkom in nekako
»podpišem« svoj grb.

Ob srebrnem duhovniškem
jubileju
se
iskreno
zahvaljujem
faranom
Kokrice, ki ste me vsa ta
leta duhovno in materialno
podpirali. Povezanost z
domačo župnijo mi je bila
in ostaja zame pomembna
vrednota. Od tukaj izhajam
in sem se rad vračam, tu se
pred vsako sv. mašo moli za
domače duhovnike in torej
tudi zame. Ne le spomini na
otroška in mladostna leta,
ampak tudi sedanje vezi krščanskega občestva vere, molitve, skupnega
obhajanja evharistične daritve in prijateljstva so dobrine, ki so zame kot
»popotnika po službeni dolžnosti« velikega pomena. Gospodu župniku
in dekanu Jožetu Klunu ter vsem faranom Bog povrni za to povezanost.
Srebrna maša je bila v načrtu že za belo nedeljo, da ne bi mešali štren pri
pripravi novomašne slovesnosti g. Anžeta Cunka. Pa je epidemija
»koronce« vendarle zmešala vse štrene in tako bomo mojih 25 let
duhovništva praznovali šele na Lovrenčevo nedeljo, kakor bodo trenutne
razmere pač dopuščale. Po Božji milosti in Apostolskega sedeža bo to
praznovanje kar dvojno, saj bom dan prej v Ljubljani prejel škofovsko
posvečenje. Kokrica bo tam dostojno zastopana po g. župniku in dekanu,
ministrantih, pevcih, narodnih nošah in še kom, vse kokriške farane pa
vabim k zahvalni in obenem prvi »škofovi« maši, ki bo na Kokrici
skupaj s srebrno mašo – kot že rečeno – na Lovrenčevo nedeljo, 9.
avgusta 2020.
Skupaj se bomo zahvalili Gospodu za vse milosti, ki sem jih prejel sam
ali so jih prejeli drugi po moji službi, ter za polnost duhovništva, ki mi
bo podeljena pri škofovskem posvečenju.
Obenem bomo skupaj prosili za blagoslov pri mojem novem poslanstvu
apostolskega nuncija v Iraku. Kdor se te slovesnosti ne bo mogel
udeležiti, je naprošen, da se moji zahvali in priprošnji pridruži od daleč,
a s srcem, ki je blizu. Bog povrni!

Srebrna maša in prva škofova zahvalna maša
našega farana msgr. dr. Mitja Leskovarja,
naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku
Lovrenčeva nedelja, 9. avgusta 2020:
- ob 8.45 sprejem pred cerkvijo
- ob 9h slovesna sv. maša
Praznično bogoslužje bo predvidoma na prostem na dvorišču pod
župniščem (le v primeru dežja bo treba v cerkev, kar bi pomenilo
nekaj dodatnih omejitev glede števila udeležencev). Prosimo, da s
seboj prinesete obrazne maske in na listku napisano vašo
telefonsko številko (brez imena, samo številko), kot zahtevajo
nova navodila slovenskih škofov za omejevanje epidemije. V
skladu z istimi navodili – če bodo ostala nespremenjena – po
slovesnosti žal ne bo običajne pogostitve, čeprav bi si jo vsi
želeli. Naj nam ta odpoved ne kvari dobre volje in naj vsem
pomaga, da se bomo zdravi in veseli lahko še naprej redno zbirali
pri mizi Božje besede in sveti daritvi.
Po zahvalni in srebrni maši bo g. nadškof Mitja Leskovar
blagoslovil novo streho, ozvočenje in obnovljeno zunanjost
stare cerkve. Vsem, ki ste z darovi to delo podprli, iskrena
hvala in Bog vam povrni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Škofovska konferenca je 20. julija poostrila ukrepe za omejevanje
epidemije koronavirusa. Pomembna novost je, da morajo
udeleženci nedeljskega bogoslužja prinesti s seboj listek s
telefonsko številko (brez imena), ki ga ob prihodu oddajo v
poseben nabiralnik. Če bi ga kdo pozabil prinesti s seboj, bo listič
lahko izpolnil pri vhodu v cerkev. Župnik za vsako nedeljsko sv.
mašo hrani zbrane lističe mesec dni, tako da pristojne službe v
primeru okužbe lahko hitro obvestijo vse udeležence (po preteku
tega roka župnik lističe uniči).

