SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
7. PON
sv. Marko Križevčan
8. TOR
Marijino rojstvo
9. SRE
sv. Peter Klaver
10. ČET
sv. Nikolaj Tolentin.
11. PET
sv. Prot in Hijacint
12. SOB
Marijino ime
13. NED
24. ned. med letom

OZNANILA

19.h + Ivan Roblek, obl.
9.h +
19.h +
7.30
19.h +
19.h +

Verouk:
1.
in
2.
razred prične
Marija, Stanislav Studen
verouk
14.
septembra
Franc Strniša
vsi ostali pa v poneza duhovne poklice
deljek, 7. septembra
Štefan Borovac
po objavljenem
veroučnem urniku
Toni Križaj, 30. dan

19.h + Stane Bolka

Vsi
ministranti
povabljeni na prvo
srečanje v torek, 8.
septembra ob 18.30.

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Jagodic
in Marta Sekne
19.h + Marcel in Tončka
Stepan

Člani
župnijskega
pastoralnega sveta
vabljeni na sestanek v
četrtek, 10. septembra
po sveti maši.

19.h + Janez Mohorič

14. PON
Povišanje sv. Križa
15. TOR
7.30 + Jerica Štular
Žalostna Mati Božja
16. SRE
19.h + Milka Miklavčič
sv. Kornelij, Ciprijan
17. ČET
19.h + starše Plut
sv. Robert Bellarmino
18. PET
19.h + Zefka in Jožica Finžgar
sv. Jožef Kupertinski
19. SOB
19.h + Tilka, Tone Vrhovnik,
sv. Januarij
Vida Iskra
8.h
za žive in umrle župljane
20. NED
10h + Marija Markič, 30. dan
25. ned. svetniških
Franc Debeljak, obl.
kandidatov
Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše:
+ Mariji Markič: Marjan z družino, Strupijevi z Rupe,
nečak Primož in Slemčevi.

Srečanje
biblične
skupine bo v četrtek,
17. septembra po sveti
maši. Vabljeni tudi
novi člani.
18. sept. bo Schönstattska molitev

Stična mladih bo
letos drugačna.
Program bo potekal v
župniji Kranj Šmartin
v soboto, 19. 9.
ob 13.30. zbiranje,
ob 14.h: program,
ob 15.30: kateheza,
ob 16.30: adoracija,
ob 17.30: sveta maša
Molitveni dan za duhovne poklice: Brezje 12. sept.
in sklepni koncert
Ob 9.h molitvena ura; vodijo molivci za duhovne poklice
skupine Odsev
kranjske dekanije. Ob 10.30. sveta maša, sodelujejo
ministranti kranjske dekanije.
Prijave na sticna.net
do 12. septembra.
Prevoz na Brezje z lastnimi avtomobili
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

USPEŠNO UČI,
KDOR ZGLEDNO ŽIVI
V današnjem evangeliju nam Jezus
priporoča
nalogo
bratskega
svarjenja. Če vidimo, da je kdo zašel
na napačno pot, je naša dolžnost, da
ga opomnimo in posvarimo. Ta
naloga pa je po svoje zelo tvegana.
Če Jezusa prav razumemo, uvidimo,
da nekoga lahko opomnimo le tedaj,
če se sami zvesto držimo njegovih
smernic
za
življenje.
Bratsko
svarjenje ne sme postati farizejska
hinavščina: drugim znamo dajati lepe
nauke, sami pa živimo čisto drugače
od
tega,
kar
govorimo
in
priporočamo.
Naloga, kar dolžnost bratskega
svarjenja je določena zlasti staršem,
ki jim ne sme biti vseeno za njihove
otroke, zlasti odraščajoče. Pokojni
koprski škof Janez Jenko je v svojem
nagovoru med birmanjem uporabil
slikovito primero iz otroških let, ki se
mu je vtisnila v spomin. Izhajal je iz
kmečkega okolja na Gorenjskem.
»Ko sem bil otrok,« je dejal, »smo pri
nas doma vsako leto imeli kokljo s
piščanci. Koklja se je s svojimi
piščanci sprehajala okoli hiše. Ko se
je na nebu prikazal orel, je svareče
zapiskala in piščanci so prihiteli v
zavetje njenih peruti. Tako je skrbela
zanje. Danes pa se mnogi starši ne
zmenijo, kje je njihov otrok, ki je
morda v nevarnosti.«

Seveda to svarjenje v družinah ne
sme postati nekakšna policijska
kontrola, ampak mora biti ljubezniva
odprtost za pogovor. Prav tega je po
naših družinah premalo. Družine so
razbite zaradi dela in le malo časa so
vsi njeni člani skupaj. Morda le ob
večerih in ob koncu tedna, dokler
otroci
ne
odrastejo.
Zapoved
posvečevati nedeljo med prvimi
dolžnostmi dandanes vključuje to, da
bi bili člani družine več časa skupaj,
da bi se med seboj kaj pogovorili; pa
tudi, da bi v krščanskih družinah
navezali skupen pogovor z Bogom,
družinsko molitev. Krivda, da je
pogovora v družinah premalo, je pri
starših in pri otrocih. Otroci, zlasti
odraščajoči, mislijo, da so starši
»nemogoči tečneži«, ki ničesar ne
razumejo, starši pa si morda
prevečkrat predstavljajo, da otroci
niso sposobni zrelega pogovora. Do
njih se obnašajo vzvišeno in
zahtevajo stvari, za katere se sami
ne zmenijo.
Po: S. Čuk, Misli srca

Bralci božje besede v nedeljo
13.9.2020 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
20.9.2020 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin

8. september: Marijino rojstvo
Vse to se je pa zgodilo,
da se je izpolnilo,
kar je bil Gospod napovedal
po preroku, ki pravi: »Glej, devica bo
spočela in rodila sina,
ki se bo imenoval Emanuel,
kar pomeni: Bog z nami.«
(Mt 1,22–23)

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
8.9.2020: Rojstvo Device Marije

»Jožef, ne boj se vzeti k sebi
Marije, svoje žene; kar je
spočela, je namreč od Svetega
Duha« (Mt 1,20).
13.9.2020: 24. nedelja med letom
Sir 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12;
Rim 14,7-9; Mt 18,21-35

»Gospodar tega služabnika se
ga je usmilil, oprostil ga je in
mu dolg odpustil« (Mt 18,27)
14.9.2020: Povišanje sv. Križa

»Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem
rešil.« (Jn 3,17)
20.9.2020: 25. nedelja med letom,
nedelja svetniških kandidatov

»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi
vi v vinograd, in kar je prav,
vam bom dal‹« (Mt 20,4)

Družine, v katerih vladata lepa
ljubezen in spoštovanje, se veselijo in
komaj čakajo na rojstni dan ali god
vsakega člana, toliko bolj matere.
Tako je tudi z veliko krščansko
družino, ki praznuje rojstvo svoje in
Božje matere Marije. Ljudstvo je
temu prazniku že od nekdaj reklo
»mali šmaren« ali ponekod tudi
»mala maša« za razliko od
vnebovzetja, ki ga je imenovalo
»veliki šmaren« in »velika maša«. Ko
praznujemo praznike, ki so bili v
veliki časti pri naših prednikih,
praznujemo tudi svoje korenine, svojo
povezanost z njimi, ki so nam v
vernosti in pobožnosti prepričljiv
zgled. S koreninami v preteklosti, s
korakom, usmerjenim v bodočnost, in
s pogledom, uprtim v nebo, stopamo
pogumno skozi sedanji čas v ljubeči
prisotnosti Nje, katere rojstni dan z
veseljem obhajamo. Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4

YOUCAT – katekizem za mlade

»Če tvoj brat greši,
pojdi in ga posvari na štiri oči.
Če te posluša, si pridobil svojega
brata.«
(Mt 18,15)

Kakšno mesto ima družina v Božjem
načrtu?

Drugega skorajda ni slišati: »Glej,
imam kup napak, ampak eno dobro
lastnost pa imam: vse povem v
obraz.«
Toda zelo redko najdeš koga, ki ima
toliko poguma, da naravnost opomni
brata, ki ravna napačno. Pravzaprav
je to skoraj nemogoče.
Govoriti za hrbtom je najbolj
razširjen šport. V vseh okoljih. Tudi
krščanskih. Da ne govorimo o
cerkvenih: zakristije, samostani,
kurije ...
V prvih stoletjih Cerkve je bratsko
opominjanje štelo med zadostilna dela
ljubezni.
»Po krivici sem slabo ravnal z nekim
revežem. Jutri bom šel k tistemu
kristjanu, ki se ne obnaša lepo, in ga z
ljubeznijo, vendar odkrito opomnil.«
To prakso bi morali znova uvesti:
»Izgubil sem potrpljenje s kolegi.
Jutri bom šel k tistemu kristjanu, k
tistemu župniku, k tistemu svojemu
sorodniku, k tisti redovnici, ki se ne
obnašajo lepo, in jih opomnil.«
Tako bi se izognili, med drugim,
mnogim spovedim, ki jih ljudje
opravijo samo zato, da jih opravijo, in
ravno tolikim obhajilom, ki jih
prejmejo s preveč lahkim srcem.

Bog sam je v svoji globini občestvo.
Kar zadeva ljudi, je družina verna
slika občestva. Družina je edinstvena
šola popolnih odnosov, ki omogočajo
življenje. Otroci nikjer drugje ne
odraščajo bolje kot v celoviti družini,
v kateri se živi v prisrčni
naklonjenosti,
v
vzajemnem
spoštovanju
in
v
medsebojni
odgovornosti. Končno raste v družini
tudi vera; družina je, tako pravi
Cerkev, Cerkev v malem, »domača
Cerkev«; moč njenega sijaja naj bi
povabila druge v občestvo vere,
ljubezni in upanja.

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Mož in žena, ki sta poročena,
sestavljata skupaj s svojimi otroki
družino. Bog hoče, da se otroci,
kolikor je to mogoče, rodijo iz
ljubezni staršev. Otroci, ki so
zaupani varstvu in skrbi svojih
staršev, imajo enako dostojanstvo
kot njihovi starši.
(KKC 2201–2206, 2249)
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Veroučni urnik:
sreda ob 17. uri
ponedeljek ob 14. uri
sreda ob 15. uri
četrtek ob 15. uri
četrtek ob 16. uri
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