SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA
30. PON
sv. Andrej
1. TOR

sv. Edmund Camp.
2. SRE
sv. Bibijana
3. ČET
sv. Frančišek Ksaver
4. PET
sv. Janez Damaščan
5. SOB
sv. Saba
6. NED
2. adventna nedelja
7. PON
sv. Ambrozij
8. TOR
Brezmadežna
9. SRE
sv. Peter Fourier
10. ČET
sv. Loretska Marija
11. PET
sv. Damaz I.
12. SOB
sv. Marija iz Guadal.
12. NED
3. adventna nedelja

za prenehanje epidemije

Prošnja

V času, ko se ne morete
+ Antonija Stepan
udeležiti svete maše v
cerkvi,
odpade
tudi
+ Peter Sluga
vsakotedenska
nabirka.
Ta
in Ljubo Lozar
dar
je
glavni
vir
za duhovne poklice
vzdrževanja cerkve in
delovanja
župnije
(plačevanja računov za
+ Mizeritovi
elektriko,
komunalne
storitve,
ogrevanje,
…
+ Janez Rihter
skratka vsega, kar je
za žive in umrle župljane povezano z župnijskim
+ Marija in Janez Nunar
življenjem.
Zato
se
obračam
na
vas
s
prošnjo,
+ Franc, Tilka Koretič
da pomagate z darom po
in Matevž Jugovic
svojih
močeh.
V
+ Marija Zelko
pomladanskem
času
se
je
+ Marija Cvirn
nekaj posameznikov na to
spomnilo in nakazalo svoj
+ Starše Blaznik
dar na naš TRR ali osebno.
+ Vinko Kepic
To ste naprošeni tudi v tem
in Julijana Podakar
času. Že v naprej Bog
povrni za vsak vaš dar, ki
+ Peter Pavc
ga lahko nakažete na:
Župnija Kokrica,
+ Danijela in Janez Sušnik
Pokopališka 16, Kranj;
za žive in umrle župljane
TRR: SI 56 0433 1000
+ Jože Vodišek
3306 457
in starše Žontar

Namesto cvetja na grob so darovali za sv. maše:
+Francki Zupančič: nečakinja Francka Urbanc,
nečak Brane Sušnik, Francka Sajovic, Grosovi,
sodelavka Angelca Likozar, molivka rožnega venca
in sosedje.
+Srečku Plutu: sosedje 2 maši, svakinja Jožica Plut
in Aleš s prijatelji.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Sveto obhajilo in spoved
lahko prejmete vsak dan
od 16. do 17. ure.
V cerkev vstopajte
posamično (člani istega
gospodinjstva lahko
skupaj).
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

ADVENT

Bog, naš Oče,
slavimo te, molimo te
in poveličujemo.
Zahvaljujemo se ti
za vse milosti,
ki jih dan za dnem prejema
naša družina.
Polni zaupanja te prosimo,
blagoslovi ta adventni venec
(to adventno znamenje).
Daj, da nas bo povezal
med seboj in s teboj,
da se bomo tako dobro
pripravili na prihod
našega Gospoda
Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje
vekomaj.
Amen.

Povzeto po: Družina slavi Boga

Izkoristimo milostni čas, ko moramo
biti doma, da se bolj povežemo in
skupaj ustavimo za trenutek s kratko
molitvijo vstopimo v čas adventa.
Včasih nas samo znamenje križa že
umiri in nam da zopet moč za
naprej.
Ne pozabimo tudi na jutranjo,
večerno molitev in molitev pred jedjo
in po jedi.
Veroukarji imate molitve napisane
na koncu veroučnih knjig. Pri
prvem obhajilu ste prejeli molitvenik
Vrata k Bogu. Poiščite ga in odprite
stran 100. Veliko molitev najdete tudi
na spletu: http://www.molitev.net
/dodaj-molitve.html.
Računalnik ni samo za delo in
zabavo, ampak nam tudi odpira pot v
naš odnos z Bogom.
Adventni koledar 2020 je prelep
kažipot ne le v »veseli december«,
ampak pot k resničnemu veselju, ki
ga prinaša rojstvo Odrešenika. Sledili
boste zgodbi dr. Janeza Janeža, ki naj
vam bo vsakdanja spodbuda in zgled
dobrote do Boga in vsakega človeka.
Koledar boste prejele vse družine
veroučencev.

Jezus je prišel,
da bi prebival med nami.
Pojdimo mu naproti!

Spodbude slovenskih škofov
za adventni čas 2020
Letošnji adventni čas bo zaznamovan
z epidemijo COVID-19, ki je
spremenila naše življenje in način
obhajanja
cerkvenih
praznikov.
Škofje vabimo vse katoličane, da
okrepimo molitev in vero znotraj
svojih družin.
Adventni venec
Pred 1. adventno nedeljo, ki bo letos
29. novembra, pripravimo adventni
venec ter ga postavimo na vidno
mesto v svojem domu. Ob njem bomo
vsak dan molili in s prižiganjem sveč
občutili, da se luč veča. Luč je
Kristus, ki razsvetljuje naše dneve in
nam prinaša upanje.
Zakramenti
V letošnjem adventu opravimo sveto
spoved v domači župniji ter prosimo
domačega duhovnika za prejem
svetega obhajila izven svete maše.
Molitev
V obdobju pred božičem vabimo
vernike, da okrepijo osebno in
družinsko molitev (pred jedjo in po
jedi, Angel Gospodov, rožni venec,
molitev za zdravje v času epidemije
itd.),
obudijo
stare
krščanske
slovenske pobožnosti, kot sta molitev
ob adventnem vencu in Mariji
romarici ter pogosteje prebirajo Sveto
pismo. Pridružimo se svetemu očetu
Frančišku, ki prosi za blagoslov
ubogih in zapostavljenih.
Jaslice
Jaslice so sestavni in nepogrešljivi del
slovenske kulturne dediščine, ki že

več stoletij zaznamujejo naše
praznovanje božiča. Letošnji adventni
čas zato namenimo za izdelavo
domačih jaslic.
Blagoslov doma
Na sveti večer, 24. decembra, sami
blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali
pri domačem duhovniku vzemimo
blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in
molitvi
blagoslovimo
svoje
stanovanje ali hišo: na začetku
prižgemo luči na božičnem drevesu in
svečo pri jaslicah; zapojemo božično
pesem, preberemo odlomek iz
Svetega pisma, ki govori o Jezusovem
rojstvu, sledijo osebne prošnje,
blagoslov jaslic in stanovanja ali hiše;
zaključimo z molitvijo Oče naš ter
zapojemo božično pesem.
Tihota
Advent naj bo čas tihote, notranjega
miru, molitve in spokojnosti, saj je
samo tako mogoče resnično doživeti
božične praznike.
Dobrodelnost
V času pričakovanja Jezusovega
rojstva se spomnimo na uboge,
zapostavljene, bolne in osamljene. S
svojimi darovi podprimo delovanje
dobrodelnih društev in ustanov, ki
znotraj Katoliške cerkve pomagajo
najšibkejšim in odrinjenim na rob
družbe.
Škofje vabimo vse katoličane, da se v
letošnjem adventnem času izognejo
medsebojnemu
obiskovanju,
pozornost in bližino svojim dragim pa
naj izkažejo s telefonskim klicem ali s
pisnim voščilom. Letos naj imajo

prednost duhovne in družinske
vrednote. Ob tej priložnosti se
slovenski škofje v svojih molitvah
posebej spominjamo vseh, ki so
preizkušani zaradi bolezni, svojcev
žrtev epidemije COVID-19 ter
zdravstvenih
delavcev,
ki
požrtvovalno in predano pomagajo
našim državljankam in državljanom.
Naj bo advent čas miru, solidarnosti
in povezanosti za skupno dobro naše
domovine in Cerkve.
Slovenski škofje
Molitev za zdravje v času epidemije
koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem
pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni
in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum
in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem
daj moč in zdravje, da bodo vztrajali
v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej
odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu
daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni in se ti bomo
mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov
– prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne
bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite
za nas.

Prvi petek
Na prvi petek v adventu bom z
zakramenti obiskal bolnike. Tam, kjer
okoliščine tega ne dopuščajo, prosim
sporočite. Prav tako izrazite željo za
obisk na domu tisti, ki jih za prvi
petek redno ne obiskujem, pa ta obisk
v adventu želite. Dogovorili se bomo
za dan in uro obiska.
December je tu in kmalu nas bo
obiskal sveti Miklavž. Pa je bilo naše
življenje takšno, da se naše ime
pojavlja v njegovi zlati knjigi, kamor
beleži naša dobra dela, ali smo se
večkrat pojavili v črni knjigi, v katero
zapiše naša slaba dejanja?
Dobri škof iz Mire nas s svojim
zaupanjem v Boga in svojo
darežljivostjo vabi, da bi tudi vsi mi
bili polni zaupanja v Jezusa ter po
njegovem zgledu širili dobro med
sošolce, prijatelje in vse druge ljudi.
Naj bodo ti decembrski dnevi
priložnost, da vsaj kaki osebi
(potrebni pomoči) polepšamo dan z
drobno pozornostjo; vseeno, ali je to
drobno darilce ali dobro delo.
A.K.

