SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
10. PON
sv. Lovrenc
11. TOR
sv. Klara
12. SRE
sv. Ivana Šantalska
13. ČET
sv. Poncijan in Hipolit
14. PET
sv. Maksimilijan Kolbe
15. SOB
Marijino vnebovzetje
16. NED
20. ned. med letom
17. PON
sv. Evzebij
18. TOR
sv. Helena
19. SRE
sv. Janez Eudes
20. ČET
sv. Bernard
21. PET
sv. Pij X.
22. SOB
Devica Marija Kraljica
23. NED
21. ned. med letom

OZNANILA

8.h + Lovrenc, Doroteja Beton
19.h
za zdravje
7.30 + Vilma in Ferdo Majetič
19.h + Lea Stenovec
19.h + Leon Petrevčič
in družino
19.h + Podpeskar
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Zajc
(večerne maše ne bo)
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Marijan Bašelj
19.h + Ivan Gorjanc
7.30 + za tasta Vinkota
19.h + Rezka Jurajevčič
19.h + Marija Roblek

Predvideni
veroučni urnik za
leto 2020/21:
1. razred:
sreda ob 17.h
2. razred:
ponedeljek ob 14.h
3. razred:
sreda ob 15.h
4. razred:
četrtek ob 14.h
5. razred:
četrtek ob 15.h
6. razred:
četrtek ob 16.h
7. razred:
sreda ob 16.h
8. razred:
ponedeljek ob 15.h
9. razred:
ponedeljek ob 16.h
Več o vpisu in
pričetku verouka bo
objavljeno
v
prihodnjih oznanilih.

19.h + Stane Makošek
19.h + Marija Mali
8.h
za žive in umrle župljane
10h + Jožica Kopač

Na praznik sv. Lovrenca v ponedeljek lepo povabljeni k
bogoslužju. Župnijski praznik bi povzdignilo, če bi bila
vsaka krščanska družina vsaj po enem članu zastopana
pred oltarjem. Če odrasli ne morete, pa naj vaš dom
zastopa veroučenec ali veroučenka.
Na praznik Marijinega vnebovzetja v soboto, 15.
avgusta bomo pri obeh svetih mašah obnovili posvetitev
Božji materi Mariji.

Eden od temeljnih
ciljev vzgoje mora
biti, da se otrok
osamosvoji, da
sprejme odgovornost
zase.
Tega pa nikakor ne
more doseči, če mu
starši ne omogočijo,
da pride do
primerne izkušnje.
Bogdan Žorž
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10. avgust: Sveti Lovrenc, diakon in mučenec
Nebeški zavetnik Kokriške župnije
Sveti Lovrenc je bil eden izmed
sedmih diakonov Cerkve v Rimu,
zadolžen za oskrbovanje mestnih
revežev. Ko je v letu 259 cesar
Valerijan iztrebljal in pobijal vse
rimske duhovnike, je bil Lovrenc živa
priča mučeništvu svojega dragega
prijatelja papeža Siksta II. Izročilo
navaja, da je po tem nemudoma
unovčil vse cerkveno premoženje in
ga razdelil množici revežev. Ko je za
to slišal rimski prefekt, je od
Lovrenca zahteval, naj mu izroči ves
denar. Lovrenc mu je pritrdil in tri
dni pozneje predenj pripeljal vse
»Cerkveno bogastvo«: uboge, sirote,
slepe in hrome. Zaradi tega je
mučeniško umrl na žaru.
Sveti papež Leon Veliki piše:
»Blaženi mučenec Lovrenc je užival
med ljudmi velik ugled… Celo
njegovi preganjalci so se prepričali v
to, ko s svojim izjemnim srčnim
pogumom, utemeljenim na ljubezni
do Kristusa, ne samo, da ni popustil
obupu, temveč je z zgledom svoje
stanovitnosti v veri sredi preganjanja
celo opogumljal druge…
Rabelj je od Lovrenca zahteval, naj se
odpove Kristusu in z groznim

mučenjem skušal zatreti neomajen
pogum diakonove duše. Ko prvi
poskus ni bil učinkovit, so sledili
hujši. Ukazal je, naj se njegove
okončine, raztrgane in iznakažene
zaradi mnogih udarcev biča, žgejo v
ognju, položene na železne rešetke, ki
so se od ognja tudi same razžarele.
Ob tem so ga vedno znova obračali
na eno in drugo stran, da bi bilo
mučenje okrutnejše in kazen hujša…
Verujemo, da nam nenehno pomagata
njegova pomoč in priprošnja. Naj
prosi za nas, da bomo zvesti v veri in
ljubezni do Kristusa.

Bralci božje besede v nedeljo
16.8.2020 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
23.8.2020 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
15.8.2020: MARIJINO
VNEBOVZETJE - VELIKI
ŠMAREN
Raz 11,19;12,1-6.10; Ps 45;
1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Elizabeta je postala polna
Svetega Duha. (Lk 1,41)
16.8.2020: 20. nedelja med letom
Iz 56,1.6-7; Ps 67;
Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

»O žena, velika je tvoja vera!
Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In
njena hči je ozdravela tisto uro.
(Mt 15,28)
23.8.2020: 21. nedelja med letom
Iz 22,19-23; Ps 138;
Rim 11,33-36; Mt 16,13-20

Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« (Mt 16,15)

9. avgust ob 19. uri
Blagoslov kipa svetega Roka v
novopostavljenem znamenju
na Kokrici

15. avgust:

Marijino vnebovzetje,
Veliki šmaren

Sveti Rok je bil vedno usmerjen k
Bogu in je znal v svojem času
odgovoriti na stisko sodobnikov.
Cerkev veruje, da ne bo ostal gluh
tudi za stiske današnjega človeštva.
Ko se svet po sto letih spet srečuje s
pandemijo,
je
prav,
da
se
priporočamo zavetniku zoper kužne
bolezni, kot so ob takšnih priložnostih
dali zgled naši predniki.

Sveti Rok, ki si ob umiranju
Gospoda prosil za posebno
milost, da bi bile uslišane vse
molitve tistih, ki se obrnejo
nate, obrni svoj pogled k nam,
ki smo okuženi ali trpimo
zaradi strahu pred okužbo,
podeli nam telesno in duhovno
zdravje, odvrni od naše dežele
vsako vrsto okužbe, osvobodi
nas samoljubja, da bi,
osvobojeni od zemeljskih
dobrin, po tvojem zgledu
pomagali ubogim in tako
postali Božji prijatelji.
To te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu.
Amen

MATI MARIJA PAZI NA NAS
KAKOR NA SVOJE OTROKE
Na praznik Marijinega vnebovzetja je
prav, da ponovno izpostavimo, da je
brezmadežna Devica kot dobra mati,
ki pazi na svoje otroke, posreduje za
nas v nebesih. Naj nas Marija s
svojim življenjem uči, kaj pomeni biti
misijonar-učenec. Vsakič, ko molimo
Angelovo češčenje, se spominjamo
dogodka, ki je za vedno spremenil
zgodovino človeštva. Ko je nadangel
Gabrijel oznanil Mariji, da bo postala
mati Jezusa Odrešenika, je, čeprav ni
povsem razumela oznanila, zaupala
Bogu in mu odgovorila: »Glej,
Gospodova služabnica sem, zgôdi se
mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).
Ampak kaj je storila takoj potem?
Potem ko je prejela milost postati
mati Utelešene Besede, tega daru ni

zadržala zase, zapustila je svoj dom in
šla hitro pomagat sorodnici Elizabeti,
ki je potrebovala pomoč (prim.Lk
1,38-39). Ko je pod srcem nosila
Jezusa, je izvršila dejanje ljubezni,
dobrodelnosti, konkretnega služenja.
In vse to je storila v naglici!
To je naš vzor. Ona, ki je od Boga
prejela najdragocenejši dar, je
odgovorila tako, da se je odpravila na
pot, da bi služila in prinašala Jezusa.
Prosimo Našo Gospo, da tudi nam
pomaga, da bomo Kristusovo veselje
prinašali v naše družine, našim
znancem, prijateljem, vsakomur.
Nikoli se ne bojte biti velikodušni z
Jezusom. Splača se! Pojdite pogumno
in velikodušno v svet, da bosta lahko
vsak mož in vsaka žena srečala
Gospoda.
Na priprošnjo naše vnebovzete Gospe
prosimo za luč Svetega Duha na
našem življenjskem potovanju. Naj
bo v nas pogum in zaupanje v Božjo
in njeno materinsko pomoč na
slehernem koraku, ki nas bo vodil do
naslednje postaje. Po njeni zaslugi naj
iz našega vsakdana vselej izžareva
veselo praznovanja vere in ljubezni
do Kristusa, ki ga je ona sama
prinesla med nas, da bi nas popeljal v
resnično Življenje.
Po: papež Frančišek, 2013

»Moja duša poveličuje
Gospoda in moj duh
se raduje v Bogu,
mojem zveličarju«

