SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

11. PON
sv. Pavlin Oglejski
12. TOR
sv. Tatjana
13. SRE
sv. Hilarij (Radovan)
14. ČET
sv. Odon (Oton)
15. PET
sv. Absalom
16. SOB
sv. Honorat

Teden molitve
za edinost 2021
Vsako
leto
smo
povabljeni, da med
18. in 25. januarjem
pomnožimo molitev
za edinost. Glavna
misel letošnjega tedna
je: »Ostanite v moji
ljubezni in obrodili
boste obilo sadu.«

17. NED
2. ned. med letom
18. PON
sv. Marjeta Ogrska
19. TOR
sv. Makarij Aleksand.
20. SRE
sv. Fabijan
21. ČET
sv. Agnes (Neža)
22. PET
sv. Vincencij (Vinko)
23. SOB
sv. Henrik Suzo
24. NED
3. ned. med letom

18.h + Francka Zupančič, pogr.
7.30 + Jožica Kopač
18.h + Emilija Lang, pogr.
18.h + Milka Stipič, pogr.
18.h + Avgustin Kgira, pogr.
18.h + Minka Mrgole, 8. dan
18.h + Toni Križaj
9.h

za vse župljane (splet)
+ Anton Rudež

18.h + Srečko Plut, pogr.
7.30 + Lojzka Hribar
18.h + Milan Truden, pogr.
18.h + Francka Benedičič, obl.
18.h + Justi Miklavčič, 30. dan
18.h + Jože Zaplotnik, pogr.
18.h + Jože Finžgar
in sorodniki
9.h

za vse župljane (splet)
+ Ivan Novak

Verovati v Kristusa
pomeni hoteti edinost.
Sv. Janez Pavel II.

Nedelja Božje besede
24. januarja bomo že
drugič
na
ravni
vesoljne
Cerkve
obhajali nedeljo Božje
besede kot praznik
hvaležnosti
za
neizmerni dar žive in
zapisane besede, po
kateri
Bog
želi
vstopiti v odnos s
človekom. Več o tem
na spletnih straneh
Zavoda
Biblično
gibanje
(biblicnogibanje.si).

Namesto cvetja na grob so darovali za sv. maše:
+ Lojzki Hribar: sosedje z Bobovka (5 maš); + Karlu Gombocu:
Štempiharjevi, Kavčičevi iz Vogelj; + Jožetu Zaplotniku: Miklavčičevi;
+ Milanu Trudnu: Finžgarjevi; + Mileni Škufca: Mama Mici in Vilma,
sorodniki (5 maš), zakonska skupina (4), sodelavci Karitas (2), Gašperlinovi,
Štrosovi, Nada in Mira; + Minki Mrgole: sosedje (5 maš in dar cerkvi),
Markutovi s Suhe, + Pavlu Oblaku: zakonska skupina (3 maše),
+ Cilki Kadak: Jelka Čebulj (2 maši).
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Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

JEZUSOV KRST
da vera, ki je bila položena v našo dušo
kot seme v zemljo, začne poganjati. »O
bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš
pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje,
kako je v vas? So li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko
se na praznik Jezusovega krsta
spominjamo svojega lastnega. Ali je naša
duša dovolj negovana, da lahko seme
Božjega življenja, ki je bilo takrat
položeno vanjo, požene, raste in rodi
Tiste dni je prišel Jezus
sadove za vsakdanje življenje? Kako smo
iz Nazareta v Galileji in
držali besedo, dano Bogu po ustih
Janez ga je krstil v Jordanu.
staršev in botrov? Krstitelj postavi
Brž ko je stopil iz vode,
staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši
je zagledal nebesa odprta
otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate
in Duha, ki se je
dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste
spuščal nadenj kakor golob.
vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje
In zaslišal se je
zapovedi in da bodo ljubili Boga in
glas iz nebes:
svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus
»Ti si moj ljubljeni Sin,
Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi
nad teboj imam veselje.«
lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga
(Mr 1,9–11)
zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po
krstu nastopi v številnih družinah zelo
ORODJE V BOŽJIH ROKAH
dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo bo kar
Če ste kdaj reševali križanke, ste nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k
zagotovo naleteli na geslo »podelitev duhovniku, da jih pripravi na prejem
imena« in vpisati je bilo potrebno besedo prvega svetega obhajila.
»krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko Bog hoče, da so starši njegovi prvi
več kot zgolj podelitev imena, to je prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju
zakrament, zakrament novega rojstva, naravnega, telesnega življenja, temveč
prerojenja.
tudi nadnaravnega, duhovnega. To je
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker običajna pot. Bog hoče delovati po nas.
smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, Bog je odličen mojster, vendar hoče, da
brez posebnega napora in brez priprave. smo mi njegovo orodje. Tudi najboljši
Krščeni smo bili v veri staršev in občestva mojster brez orodja ali s slabim orodjem
župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam ne more narediti veliko.
Po: S. Čuk
pomagala, da milost krsta v nas zaživi,

Iz župnijske statistike
za leto 2020
Sveti krst
Zakrament svetega krsta je prejelo 12
novokrščencev: 5 dečkov in 7 deklic.
Zakonskih otrok je bilo iz cerkvenega
zakona
5,
iz
civilnega
1,
iz zunajzakonskih skupnosti 6.
Redno krščevanje je v času korone po
osebnem dogovoru.
Vsem
staršem
novokrščencev
čestitamo
in
nanje
kličemo
blagoslova iz nebes in zemlje!

Poroke
Krščanski zakon so v domači župniji
sklenili 3 pari. Oklicanih je bilo 6
parov.
Zaročenci priglasite poroko vsaj en
mesec pred načrtovanim datumom.
Pred tem naj vsak par opravi pripravo
na krščanski zakon. Obstaja več
priprav, ki vama želijo pomagati, da
bo vajin zakon srečen, trden in bogat.
INFO:
zupnija.kranj@rkc.si, 042 807 200;
Brezje: 04 537 07 00;
Ljubljana: 031 263 958
milan.knep@rkc.si, Krekov trg 1.

Prvo obhajilo
Zaradi korone lansko leto ni bilo
prvega obhajila.

Pogrebi
Z molitvijo in upanjem na večno
življenje smo se poslovili s cerkvenim

pogrebom od 31 župljanov. 11 je bilo
moških in 20 žensk. 19 oseb je prejelo
pred smrtjo vse zakramente, 11 oseb
je bilo neprevidenih.
Bog daj vsem večni mir in pokoj.
Lepo je, da svojci poskrbite za obisk
duhovnika doma ali v bolnišnici, da
bolnik prejme svete zakramente.
Kako hvaležen je človek v stiski, ko
ga objame božji mir in ljubezen.

svojo udeležbo, da bomo do svečnice
oblikovali živ venec molitve in
začutili božjo bližino tudi pri
evharistiji. Pri vsakem srečanju se
zberemo trije (sami se dogovorite, s
kom boste skupaj), sporočite na
telefon 040 520 995. Upam, da bo to
del lepe priprave na prejem
zakramenta svete birme, dokler ne bo
mogoč reden verouk. Postali bomo
mala čreda in to dobesedno.
Središčno mesto ima Kristus. Če bo
on prvi in največji cilj našega
verovanja, birmanska skupina ne bo
razpadla ampak rasla v dobre
kristjane in srečne ljudi.

V spomin si večkrat prikličimo lepo
molitev, ki so nam jo posredovali
bolniški duhovniki:

Dobri Bog, razsvetljuj nas,
da bomo starejšim, bolnim
in umirajočim preskrbeli
prejem zakramentov –
spovedi, maziljenja in
obhajila, ki jih bodo utrdili
v krščanski veri, zaupanju v
Božje varstvo, sprejemanju in
darovanju trpljenja za
odrešenje vseh ljudi!
Sveta birma je v letu 2021
predvidena na 4. velikonočno nedeljo.
Krst je bil milostni trenutek za vse, ki
se pripravljate na birmo, današnja
nedelja pa naj v nas vseh prebudi
zavest, da želimo biti pravi kristjani.
Že nekaj let vestno obiskujete verouk
in se trudite za molitev. Sledite
Kristusovemu vabilu in ko dozorevate
v fante in dekleta, čakate na moč
Svetega Duha, ki bo pri birmi potrdil
vaš krst.

Mesec verskega tiska
V božičnem času sem mislil na vas,
da ste podobni svetim trem kraljem,
ki so sledili zvezdi vodnici, ki ni
vedno svetila, pa tudi Heroda se je
bilo potrebno ogniti. Pred hlevčkom
pa se jim je v srcu prižgala luč vere,
počastili in molili so učlovečenega
Boga.
Tudi
vaša
pot
pred
zakramentom birme poteka v
spremenjenih razmerah korone. Vesel
sem vseh, ki iščete pravi izvir
življenja. Ta je samo pri srečanju z
živim Bogom. V teh dneh vas vabim,
da skupaj obiščemo Jezusa, ki med
nami prebiva in nas vabi: »Pridite k
meni vsi, ki se trudite in ste obteženi
in jaz vas bom poživil« V času po
nedelji
Jezusovega
krsta
ste
povabljeni, da bi pred jaslicami
preživeli nekaj časa ob njegovi
besedi, molku in molitvi. Najavite

Verski časopisi, revije, molitveniki.
Jih še cenimo? Ali segamo po njih?
Kristjanu je verski tisk potreben. Pri
raziskovanju skrivnosti Boga, pri
molitvi, razmišljanju, vzgoji. Kako
lepo je, če se otroci s starši
pogovarjajo o prebrani zgodbi iz
Mavrice, če odraščajoči obrnete liste
svetega pisma ali duhovne revije.
Kristjani si na ta način širimo obzorje.
Spoznavamo, da se da živeti tudi z
odpovedjo. Morda bo v nas
marsikateri »zakaj«, ne bo pa
zavračanja. Osveščen kristjan se
zanima za dogajanje v Cerkvi, kaj se
dogaja v škofiji, v širšem slovenskem
prostoru, po svetu. Vse to najdete v
Družini. Tudi farno oznanilo po
svojih močeh prispeva vsaj nekaj o
dogajanju v župniji.

