SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
28. PON
sv. Irenej Lyonski
29. TOR
sv. Peter in Pavel
30. SRE Prvi muč.

Rimske Cerkve

1. ČET
sv. Oliver Plunkett
2. PET Ptujskogorska
Mati Božja
3. SOB
sv. Tomaž, apostol
4. NED
14. ned. med letom
5. PON
sv. Ciril in Metod
6. TOR
sv. Marija Goretti
7. SRE
sv. Anton Zaccaria
8. ČET
sv. Kilijan
9. PET
kitajski mučenci
10. SOB
sv. Amalija
11. NED
15. ned. med letom

OZNANILA

19.h + Franc Strniša, obl.
in sinova
8.h + Lojzka Hribar
19.h + Aljaž Žepič, 8. dan
19.h + brat Nani
in starši Dolžan
19.h

Oratorij
»Čudovitemu si telesu
čisto dušo vdihnil.
Z zmernostjo ga
hranim, oblačim,
voljo krepim,
le za dobro se borim.«

za duhovne poklice

19.h + Jože in Frančiška
Zupančič
7.30 + Albin Rozman
19.h + Marija Gregorec

Od nedelje bo
odmevalo to besedilo
oratorijske himne ob
naši cerkvi.

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Janez Resnik

V sredo, 30. junija
bo po sveti maši
sestanek župnijske
Karitas

19.h + Justi Miklavčič
7.30 + Lovrenc in Doroteja
Beton
19.h

v čast Svetemu Duhu

19.h + Angelca Markun
19.h + Anica Perko, 30. dan
19.h + Ivan Krt
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Milka Blaznik

Krščevanje
V mesecu juliju začnemo v župniji ponovno z rednim
krščevanjem na prvo nedeljo v mesecu. Lepo
povabljeni vsi, ki imate v načrtu krst v juliju na pogovor
pred krstom v ponedeljek, 28. junija po večerni maši v
našo cerkev.
S seboj prinesite krščenčev rojstni list, družinsko knjižico
in potrdilo za botre, če ne bivajo v naši župniji.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
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Na prvi četrtek bo
molitvena ura
in adoracija
do 20.30. ure.
Na prvi petek, 2.
julija bom z
zakramenti obiskal
bolnike po domovih.
Veroučenci so prejeli
spričevala. Kdor ga
ni prejel pri zahvalni
maši, ga lahko prejme
po vsaki maši.
Otroci nas potrebujejo
– zbiranje sredstev
za pomoč otrokom
Položnice so na pultu
blizu nabiralnika
Karitas.
Mašne namene
sprejemamo vsak dan
po sv. maši

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

VSAK KRISTJAN JE PREROK
Bog je svojemu izvoljenemu ljudstvu
pošiljal preroke, da bi Izraelce spominjali
na zavezo, sklenjeno na gori Sinaj. Tam
jim je Bog zagotovil: če boste hodili po
mojih potih, če boste spolnjevali moje
zapovedi, vas bom vedno varoval; če pa
boste na svoje obljube pozabili, vas bom
prepustil samim sebi. Ko so Izraelci prišli v
obljubljeno deželo, kjer jim je zemlja
bogato obrodila, so v udobju kmalu
pozabili na svojega Dobrotnika in se oprijeli
navad svojih poganskih sosedov. Bili so
gluhi za opomine Božjih poslancev
prerokov, skušali so jih celo na razne
načine utišati, da jim ne bi vznemirjali vesti.
Bog pa je njihovo oznanjevanje potrjeval s
tem, da so ljudstvo zadele razne
preizkušnje. Kadar je ljudem »šlo za
nohte«, so se spet spomnili na Boga.
Trdovratnim Judom smo prepogosto

podobni tu mi, ki se na Boga spomnimo
tedaj, ko nas zadene kaj hudega.
Bog pa nas je izbral za višjo nalogo: želi,
da bi bili njegovi preroki v današnjem času,
v teh razmerah in okoliščinah. S svojim
življenjem naj bi oznanjali resničnost
tistega sveta, o katerem govori Jezus v
evangeliju. Nalogo bomo najbolje izpolnili
tedaj, ko se otresemo svoje pomembnosti
in postanemo preprosto orodje v Božjih
rokah. To je lepo izkusil apostol Pavel,
velik prerok Nove zaveze. Za oznanjevanje
evangelija je zastavil vse svoje sile in
izredne sposobnosti. Pavel je prišel do
spoznanja: »Močan sem tedaj, ko sem
slaboten.« Torej takrat, ko po meni deluje
Vsemogočni.
Pri birmi smo postali deležni Kristusove
preroške
službe.
Bodimo
njegovi
pričevalci, preroki sodobnega časa; pa ne
le v času preizkušnje, temveč sleherni dan.

Bralci Božje besede v nedeljo
4.7.2021 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic
11.7.2021 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
Mašniško posvečenje bodo na
praznik apostolov Petra in Pavla v
ljubljanski stolnici prejeli:
Peter Čemažar iz župnije Ljubljana
Ježica, Boštjan Dolinšek iz župnije
Stranje, Jurij Slamnik iz župnije
Breznica (OFM cap).
Cerkev moli, Božje obljube se
uresničujejo. Novomašnik Peter je
lepo zapisal: »Mar Bog ne bo uslišal
naših molitev, ko prosimo, naj vodi
papeža, škofe in duhovnike in nam
pošlje novih delavcev na svojo
žetev?«
Hvala vsem, ki molite in darujete za
svete maše v ta namen tudi v naši
župniji.

Počitniški dnevi
Veroučno leto se je sklenilo. V
ponedeljek, 21. junija smo se z
zahvalno pesmijo zahvalili Bogu za
vse, kar smo prejeli po božji dobroti
po prizadevanju katehistinj Petre in
Mire. Bog jima povrni.
Čas boja z virusom je marsikaj obrnil
na glavo, a z Božjo pomočjo nam je

uspelo lepo pripraviti prvoobhajance
in praznik birme.
Dolgujemo tudi zahvalo staršem, ki
so otrokom stali ob strani z ljubeznijo
in zgledom.
Bog naj vsem nakloni mirne
počitniške dneve. Z blagoslovom naj
spremlja župnijski oratorij, ki se
prične 27. junija. Prav tako teden
duhovnosti, k ga bo vodila sestra
Milena na Novi Štifti zadnji teden v
juliju.
Vsi se trudite, da bi se družili z
dobrimi prijatelji, se naužili lepot
naše domovine, spočili oči, okrepili
telo in dušo. V prostih dneh ne
pozabite na prijatelja Jezusa in
Marijo, vsaj ob nedeljah ga obiščite v
cerkvi. Vsak dan pa se mu priporočite
v jutranji in večerni molitvi.

To delam jaz
Pokrižam se zjutraj, ko se zdani,
pokrižam se tudi, ko spet se mudi
v šolo in v mesto in kamor koli,
pa tudi, ko tekam veselo okoli.
Pokrižam se, preden sedem h kosilu,
pri delu, učenju in razvedrilu;
zvečer se pokrižam, preden zaspim,
da v novem se jutru veselo zbudim.

Zahvaljujem se za mamo,
za očeta, sestre, brate,
za zelene gaje, trate,
za življenje, v dar prejeto,
in za hostijo presveto.
Tudi tebi, angel, hvala,
ki me peljal boš pred vrata
k Bogu v večni Božji gaj,
od koder me ne bo nazaj.
Po: B. Golob, Iz Božje roke za otroke

Jaz sem trta, vi mladike
20. junija je v lepem vzdušju prejelo
zakrament svete birme 33 deklet in
fantov.
Osrednje sporočilo birmancev pri
srečanju s škofom je bilo:
»Jaz sem trta, vi mladike. … Kdor
ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi
obilo sadu.«

Molim za trave, drevesa, živali,
za sonce in zvezde in luno in mrak,
za veter in morje in mavrico pisano,
molim za trato, s cvetjem porisano.
Molim za puhaste bele oblake,
molim za sive nebesne vlake,
Bogu izročam širno vesolje,
vesel sem in srečen in židane volje.

Mladike, ki ste jih postavil v vazo, so
že ovenele, pač niso bile več na živi
trti. Vsem pa želim, da ostanete
zedinjeni s Kristusom. Najmočneje

takrat, ko ga vredno prejemate pri
svetem obhajilu. Takrat celotni
Kristus stopi v vas. Njegova kri se
preliva v vašo kri, njegovo telo se
spaja z vašo dušo. Niste več sami, ko
živite, sam Kristus živi v vas.
Kristus je resnična trta in vsi, ki
uživamo njega, njegovo ljubezen,
smo na njem rastoče mladike. Drug v
drugega se prepletamo in skupaj
rastemo v Božjo slavo. Tako se
trudimo
uresničevati
evangelij
življenja in prinašati njegove sadove.
V Kristusu se je Bog učlovečil, da bi
mi postali božji. Do tega cilja nas
vodi Sveti Duh, ki oživlja vero in nas
po milosti povezuje z Bogom
Očetom.
V Jezusu ostanemo, ko smo z njim
povezali svojo preteklost, vanj
vključili svojo sedanjost in jo želimo
nadaljevati v prihodnosti.
Ljúbite se med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil. (Jn 15, 12)
Dva človeka. Eden je veren, drugi ne.
Delata enake stvari. Zanimata se za
probleme drugih ljudi, zlasti najbolj
revnih in nemočnih. Dejavna sta v
politiki ali celo v sindikatu in se
zavzemata
za
pravičnejšo
in
solidarnejšo družbo. Del svojega časa
posvečata prostovoljnemu delu.
Ali je med njima kakšna razlika?
Je, in to bistvena. Veren človek ne
more nikoli reči »Ne morem več,« ker
mu je neizčrpna moč Vstalega vedno
na
razpolago
v
molitvi
in
zakramentih.

