SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
17. PON
sv. Jošt
18. TOR
sv. Janez I.
19. SRE

sv. Krispin
20. ČET
sv. Bernardin Sienski
21. PET
mehiški mučenci
22. SOB
sv. Marjeta Kasijska
23. NED
BINKOŠTI
24. PON
Marija Pomagaj
25. TOR
sv. Beda Častitljivi
26. SRE
sv. Filip Neri
27. ČET
sv. Alojzij Grozde
28. PET
sv. German Pariški
29. SOB
sv. Maksim Emonski

19.h

v zahvalo

7.30

v čast sv. Florjanu

19.h + Marija Jelenc
19.h + starše Dovjak in Kokalj
19.h + Rafael Rajgelj, 30. dan
19.h + Marija Roblek
7.30
9.h +
10.30 +
7.30
19.h +
7.30
19.h +

za župljane
Francka Zupančič
Cilka Petrevčič
za mir v Sveti deželi
Žan Zupanc
za ohranitev vere
Karla Jelovčan, 30. dan

19.h + Milka Blaznik
19.h + Angela Kisovec
19.h + Pavel Oblak
19.h + Milena Škufca

OZNANILA

24. maj –
Marija Pomagaj
Letos prvič
praznujemo Marijo
pomočnico kristjanov
s slovesnim
praznikom kot
zavetnico Slovenije.
Praznovanje je
odobrila rimska
kongregacija za
bogoslužje na prošnjo
naših škofov, da se
razglasi za našo
glavno zavetnico,
kakor imajo svoje
zavetnike tudi druge
dežele.
Ko se zatekamo pod
njeno materinsko
varstvo in v njen
objem, se približamo
tudi njenemu Sinu,
našemu Odrešeniku.

7.30
za župljane
Svete maše bodo v
9.h + starše in Marija Potočnik
mesecu maju po
10.30 + Peručeve
urniku, ki ga narekuje
Papež Frančišek nas vabi: »Predlagam vam: Kličimo
epidemiološka
vsak dan Svetega Duha, da nas bo Sveti Duh približal
situacija.
Jezusu Kristusu. Kristus zaupa Svetega Duha tistemu, ki
Odslej se lahko
se mu popolnoma zaupa.«
udeležite bogoslužja
Molimo z birmanci in za birmance.
do polovice
razpoložljivih
Prvo obhajilo bo v nedeljo, 30. maja. Spremljajmo
prvoobhajance k Jezusu z molitvijo v družini in sedežev. Tudi šolarji
ste povabljeni.
župniji.
30. NED
Sveta Trojica
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Kadar pa pride Tolažnik,
ki vam ga bom jaz
poslal od Očeta,
Duh resnice,
ki izhaja od Očeta,
bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali,
ker ste od začetka pri meni.
(Jn 15,26–27)

SADOVI DUHA
Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri
zapovedujemo: »Verujem v Svetega
Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz
Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom
molimo in slavimo; ki je govoril po
prerokih …« To je skoraj vse, kar o
Svetem Duhu vemo in verujemo. Lahko
rečemo, da je Sveti duh vse preveč
»neznani Bog«. Sveti Duh je ljubezen, k
povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen,
ki deluje v Cerkvi in v njenem slehernem
članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav

takšno močjo, kot je deloval za časa
apostolov. Kot na prve binkošti tudi danes
prihaja na Božje otroke. Ne prihaja samo
na birmance, po polaganju škofovih rok;
prihaja tudi na vsakogar od nas, ki smo z
zakramentom svete birme prejeli pravico
do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno
krščansko poslanstvo.
Kako to, da veter Svetega Duha v
današnji Cerkvi ni tako viharen, kot je bil v
prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč
razvili pamet, premalo pa srce? To so
vprašanja za osebno izpraševanje. Je pa
res, da tudi v takem napol poganskem ali
misijonskem svetu, kot je slovenski, lahko
vidimo, kako Duh Božji rodi sadove:
poznamo mlade in tudi starejše ljudi, ki se
sredi sovražnega ali vsaj brezbrižnega
okolja spreobrnejo k živemu Bogu, ki s
svojim življenjem pričajo, da je delovanje
Duha očitno! Duh Božji se razodeva milo,
ne s silo.
Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta,
temveč sodimo po sadovih. Laž in zmota
sta vedno glasnejši od resnice, greh in
pokvarjenost sta človeški slabosti bližje
kot krepost in dobrota; kar je puhlega,
plehkega in praznega, si nadeva videz
bogatega, trdnega, vrednega. Slabo
blago potrebuje veliko reklam, dobro
blago pa se samo hvali.
Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas
vodi k »vsej resnici« in da nam pomaga,
»resnico uresničevati v ljubezni«. Da se
bo to v večji ali manjši meri uresničilo, pa
je najprej potrebna odprtost srca.
Po: S. Čuk, Misli srca

Tudi ti si poklican/a
k oznanjevanju
Ko se je Jezus vrnil v nebesa, je
govoril z nadangelom Gabrijelom.
Tudi v nebesih je imel rane, ki jih je
dobil pri križanju.
Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si
hudo trpeti! Ali ljudje to vedo in
cenijo, kako jih ljubiš in kaj si storil
zanje?«
Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj
ve to samo nekaj ljudi v Palestini.«
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si
storil, da bi vsi zvedeli za tvojo
ljubezen, iz katere si trpel?« Jezus je
odgovoril: »Rekel sem Petru,
Andreju, Jakobu in Janezu pa tudi
drugim prijateljem, naj povedo naprej
o meni. Tisti, ki bodo slišali pripovedi
o meni, bodo povedali naprej, ti pa še
drugim, vse dokler zadnji človek v
najbolj oddaljenem kotičku zemlje ne
bo slišal zgodbe, kako sem dal svoje
življenje zanje, ker sem jih tako
ljubil.«
Gabrijel ga je nekoliko nejeverno
pogledal. »Že, že, kaj pa, če se Peter
in drugi utrudijo? Kaj pa če ljudje, ki
bodo prišli za njimi, pozabijo?
Gotovo si naredil druge načrte?«
Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem
naredil nobenih drugih načrtov. Nanje
računam!«
Lahko Jezus računa name?
Koliko ljudem sem že povedal o
Jezusu?
Kolikim sem povedal, da jih ima
Jezus rad?

Na nekem križu je bil Kristusov kip
brez rok, pod njim pa napis: »Kristus
nima rok, razen naših. Kristus
potrebuje naše roke, da bi mogel vse
ljudi voditi k sebi. Posodimo Kristusu
svoje roke.« Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh

MOLITEV ZA VERO
Gospod, daj, da bo moja vera vesela
in bo prinašala mir in radost v mojo dušo,
jo usposabljala za pogovor z Bogom in
ljudmi.
Tako bo iz svetega in svetnega pogovora
izžarevala notranja blaženost.
Gospod, daj, da bo moja vera dejavna.
Naj daje ljubezni nagibe, da se bo vedno
bolj krepila in širila,
tako da se bo razrastla v pravo
prijateljstvo s teboj
in te pri svojem delu, trpljenju in
pričakovanju dokončnega razodetja
neprestano iskala, o tebi pričala in
krepila upanje.
Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in si
ne bo domišljala,
da temelji na izkustvu mojega mišljenja in
čustvovanja,
temveč se bo prepuščala pričevanju
Svetega Duha
in ne bo imela boljšega poroštva
kakor v učljivosti do izročila svete
Cerkve in njene učiteljske službe.
Amen.
Molitvenik za mlade, Pavel VI.

Oratorij Kokrica
27.6. – 2.7.2021
Namenjen je otrokom, ki so v tem
šolskem letu obiskovali 1. do 9.
razred devetletke. Sprejemali bomo
tudi predšolske otroke, ki bodo v
prihodnjem šolskem letu 2021/22
pričeli obiskovati prvi razred. Več o
prijavah boste informirani v zgibanki,
ki jo bodo otroci prejeli pri verouku.
Prijave sprejemamo že od sobote,
22. maja do nedelje, 30. maja po
vsaki sveti maši (tudi ob delavnikih
po šmarnicah). Lahko tudi pri
verouku.
Junak Oratorija je Carlo Acutis,
petnajstletnik, ki je bil preteklo leto
razglašen za blaženega zaradi
čudežev, ki so se začeli dogajati po
njegovi smrti.
Za več informacij v zvezi z oratorijem
na Kokrici lahko pišete na elektronski
naslov: jozefjusgrah@gmail.com.
Teden duhovnosti za osnovnošolce
Počitniška ponudba 2021 s šolskimi
sestrami sv. Frančiška Kristusa Kralja
na katero so vabljeni tudi otroci iz
župnije Kokrica, ki jih je spremljala
katehistinja sestra Milena Zdešar
Kraj dogajanja: Nova Štifta,
od 25. do 31. julija 2021
Info: s. Milena Zdešar, 051 233 841

YOUCAT – katekizem za mlade
Ali je lahko kristjan popoln
individualist?
Ne, kristjan ne more nikoli biti
popoln individualist, kajti človek ima
že po naravi družbeno razsežnost.
Vsak človek ima mater in očeta;
sprejema pomoč od drugih in je dolžan
pomagati ter razvijati svoje talente v
dobro vseh. Ker je človek »podoba«
Boga, na neki način odseva Boga, ki v
svoji globini ni osamljen, temveč je
troedini (in s tem življenje, ljubezen,
dialog in izmenjava). Ljubezen je konec
koncev osrednja zapoved za vse
kristjane; po ljubezni smo v globini in v
osnovi napoteni drug k drugemu: »Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe«
(Mt 22,39).
Kaj pomeni: Cerkev je 'tempelj Svetega
Duha'?
Cerkev je prostor v svetu, kjer je
Sveti Duh povsem navzoč.
Izraelsko ljudstvo je častilo Boga v
jeruzalemskem templju. Tega templja ni
več. Na njegovo mesto je stopila
Cerkev, ki ni vezana na določen kraj.
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v
mojem imenu, tam sem sredi med
njimi« (Mt 18,20). Kristusov duh jo
oživlja: prebiva v besedi Svetega pisma
in je navzoč v svetih znamenjih,
zakramentih. Živi v srcih vernikov in
govori iz njihovih molitev. Vodi jih in
obdarja z darovi – preprostimi, pa tudi
nenavadnimi. Kdor se prepusti Svetemu
Duhu, lahko doživi resnične čudeže.

