SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
30. PON
sv. Feliks (Srečko)
31. TOR
sv. Rajmund Nonat
1. SRE

19.h + Neža Šenk
7.30 + Milan in sin Pelcl

sv. Egidij (Tilen)

19.h

2. ČET
sv. Marjeta
3. PET
sv. Gregor Veliki
4. SOB
sv. Rozalija Sicilska

19.h
za duhovne poklice
po maši molit. ura in adoracija
19.h + Niko Likozar
in Tine Snedic
10.h
po namenu bolnikov
19.h + Ivan Krt

5. NED
23. ned. med letom

8.h
10.h

6. PON
sv. Zaharija
7. TOR
sv. Marko Križevčan
8. SRE
Marijino rojstvo
9. ČET
sv. Peter Klaver
10. PET
sv. Nikolaj Tolentin.
11. SOB
sv. Prot in Hijacint
12. NED
24. ned. med letom

19.h
7.30
8.h
19.h
19.h
19.h

v čast Svetemu Duhu

OZNANILA
Krščevanje bo v
nedeljo, 5. septembra
po sveti maši ob 10 .
uri. Krstna priprava
bo v ponedeljek, 30.
avgusta po sveti maši.
Obisk bolnikov, ki ne
morejo v soboto na
srečanje, bo v petek,
3. septembra.

Vsi, ki se boste
udeležili srečanja v
soboto, pa potrebujete
za žive in umrle župljane dokazilo o izpolnjenih
+ Anica in starše Pernuš
pogojih PCT.
V soboto, 11. septem+ Salmičeve
bra bo na Brezjah
molitveni dan za
+ Karel Gomboc
duhovne poklice.
Pričetek ob 8.30. uri.
+ Manca Gale
Sveta maša ob 10. uri.
+ Milka Klopčič
+ Starši in brat
V nedeljo, 26.
Valentin Lapanja
septembra bo izbira
članov Župnijskega
+ Jožica Babič, obl.
pastoralnega sveta.

19.h + Ivan Roblek, obl.

Isto nedeljo obhajamo
tudi nedeljo
8.h
za žive in umrle župljane zakonskih jubilantov
10.h + Roman Bučinel

Vseslovensko
Drugje bodo opravljene svete maše:
srečanje
mladine bo
2 sv. maši za Ano Bohinjec in 3 za Franca Čeferina.
Prav tako je bilo že opravljenih 11 sv. maš za Milko v Stični v soboto, 18.
Blaznik, ki niso bile oznanjene.
septembra.
Namesto cvetja na grob + Romanu Bučinelu so darovali
Slovenski skavti
za sv. mašo: Marija, Ana in prijateljica.
prosijo za pomoč pri
Bog povrni Sandiju Sitarju za poravnavo računa za gradnji skavtske hiše
popravilo projektorja, ki nam prikazuje pesmi.
(letaki na pultu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

POSLUŠAJTE
IN DOUMITE

In spet je poklical k sebi
množico in ji govóril:
»Poslušajte me vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati,
če pride vanj, ampak ga omadežuje to,
kar pride iz človeka.
Od znotraj namreč, iz človekovega
srca, prihajajo hudobne misli,
nečistovanja, tatvine, umori,
prešuštva, pohlepi, hudobije,
zvijača, razuzdánost, nevoščljivost,
bogokletje, napuh, nespamet.
Vse te hudobije prihajajo od znotraj
in omadežujejo človeka.«
(Mr 7,14–15.21–23)

Gospod, zahvaljujemo se ti, da te
lahko poslušamo, in daj, da bomo
tvoje besede zmeraj prav razumeli.
Očistil si nas s svojo milostjo, naj
ostane naša notranjost brez grdobije.
Čiste roke in čisto srce, o Bog, nam
ustvari.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

V današnjem evangeljskem odlomku se
Jezus sooči s farizeji. Odločno jim
spregovori, saj je sit tega, da so tako
privrženi človeškim predmetom zaznavanja.
Dovolj ima njihovega vztrajanja, da čistijo
zunanjost namesto svoje notranjosti. Ko
svari njih, spregovori tudi nam. Jezus nas
tako uči, da nam bo, če se osredotočimo na
ljubezen do Boga, dobro v srcu in v duši.
Kako naj torej ljubimo Boga? Najprej
moramo prisluhniti Duhu, ki je v nas, in
izključiti zunanje vplive. Da bi to lahko storili,
moramo nameniti čas molitvi. Vztrajati
moramo. Če bomo tako delali, bo vse drugo
steklo samo. Bog nas bo blagoslovil z
milostjo od zgoraj. Prepričani v Božjo
ljubezen do nas bomo zaživeli v večji
ponižnosti in zaupanju do drugih. Naša
srca, ki se tako zlahka napolnijo s
pohlepom, obrekovanjem in napuhom,
bodo počasi očiščena.
Človeško srce najbolj hrepeni po
božanskem odnosu. Ko enkrat vstopimo v
ta odnos, se naučimo, kako resnično ljubiti.
Vse lepo in prav, a kako naj molimo zdaj, ta
trenutek?
V pomoč so nam današnji svetopisemski
odlomki.
Z Mojzesom recimo: “Gospod, vem, da
živim v tvoji deželi.”
In nato še z Janezom recimo: “Dopustil
bom, da tvoji zakoni ohranjajo moje srce in
vodijo moja dejanja.”
Če bo vaš odnos z Bogom lep, boste lahko
iskreni in ljubeči do sebe in do drugih.
Po: K. Johnson

Dobri Jezus.
Brezskrben počitniški čas je za nami.
Pomagaj nam, da se bomo brez težav
ponovno privadili na šolske obveznosti.
Stoj nam ob strani, da bomo v šolo in iz
nje hodili varno, s sošolci pa se
razumeli in si medsebojno pomagali.
Ohranjaj nas zdrave in nas ter vse ljudi
obvaruj virusa, da bomo lahko spet z
veseljem osvajali nova znanja in se
lahko brezskrbno družili med seboj.
Amen.
A. K.

Veroučni urnik
1. r.: sreda ob 15.30. uri, ga. Mira
2. r.: poned. ob 14.30. uri, g. župnik
3. r.: sreda ob 14.30. uri, g. župnik
4. r.: poned. ob 15.30. uri, s. Klara
5. r.: poned. ob 16.30. uri, s. Klara
6. r.: poned. ob 17.30. uri, s. Klara
7. r. in 8. r.: sreda ob 16.30. uri,
ga. Petra
9. r.: četrtek ob 16. uri, g. župnik
Mladinska srečanja: sobota po sv.
maši, sobota, 4. september:
poogovor o Stični
Pevske vaje: datum bo objavljen
pozneje.

YOUCAT
KOTIČEK ZA OTROKE:

V premislek ob začetku
veroučnega leta – 1. del

Ob začetku novega šolskega leta se
mnogi vpisujejo na številne obšolske
dejavnosti. Vi ste se odločili tudi za
obiskovanje verouka. Lepo je, da
damo priložnost tudi Jezusu, da stopi
v naše življenje. Z obiskovanjem
verouka tako lažje spoznavamo Boga
in poglabljamo svojo vero. Ob tem pa
se nam pogosto pojavi vprašanje,
zakaj mnogi ljudje, celo naši
prijatelji, rečejo: »Ne morem verovati
v Boga!«

Današnji kateheti, pa tudi starši in
župnik ste v »korona letu« v podobni
dilemi kot današnji učitelji.
Za vse velja, da nismo več »prvi
prinašalci osnovne izobrazbe«, saj
otroci, posebno mladostniki ves čas
srkajo informacije in znanje iz vseh
por življenja. Težko »konkuriramo«
medijem, spletu in najrazličnejšim
priročnikom, ki informirajo otroke.
To velja tudi za vero (nevero).
Kako voditi, da posredujemo bistveno
oznanilo, ki vodi k samostojnemu
poglabljanju in življenju iz vere?
Prebujati čut za sveto.
Ta občutek se izgublja. Pri vseh
verstvih pa je to nekaj bistvenega.
Svetost Boga odkriva tudi svetost
človeka. V tem vedenju dobijo svoj
smisel besede spoštovanje, poštenost,
človekove pravice, … Če ni občutka
za svetost, se vse popredmeti v tržno
in uporabno blago. Vse postane
kupljivo, človekove pravice pa
postajajo pravna kategorija. Vse se
mora vrteti okoli mene, ne zaznavamo
bližnjega. Posledično to postaja rak
sodobne družbe!
Zato je naša naloga, da pri otrocih in
mladostnikih prebujamo čut za sveto.
Vstopiti v cerkev in utihniti, ker je to
svet
prostor,
pogledati
proti
tabernaklju in poklekniti (prikloniti),
ker je Gospod navzoč. Njegova
navzočnost me prevzame, da utihnem,

Nekateri ljudje še niso slišali
ničesar o Bogu. Nekateri imajo
napačne predstave o Bogu, in zato
ne morejo verovati vanj. Drugi so
doživeli kaj hudega in jih to ovira,
da ne morejo verovati v Boga. Spet
drugi sploh ne poskušajo, ali pa
nočejo ničesar vedeti o Bogu. Toda
Bog ljubi vsakega človeka in želi,
da bi vsi našli pot do njega.
Po: Youcat za otroke

ga zaznam, pozdravim, počastim, zato
pokleknem, se pokrižam.
Znati biti pred tabernakljem v tišini, v
molitvi, češčenju. To je odločilnega
pomena za prihodnost Cerkve. Na nek
način je tudi temelj, da razvijamo
pravi čut za človeka. Če si človek
tega ne pridobi, težko osvoji osnovne
vrednote za rast duhovnega življenja.
Veroučno leto bomo začeli v
nedeljo, 5. septembra. Po vseh
svetih mašah bodo veroučenci prejeli
liturgični zvezek, ki naj bo ogledalo
našega prizadevanja za duhovno rast.
V tednu po tej nedelji bo vpis v
veroučno šolo vsak dan razen torka
od 17. do 18.30. ure; v torek pa od
9. do 10. ure.
V veroučni učilnici se bomo zbirali
po oznanjenem urniku od 13.
septembra dalje.
Bralci in bogoslužni sodelavci lepo
povabljeni na srečanje v petek, 3.
septembra po sv. maši.
Prvo srečanje ŽPS bo v četrtek, 9.
septembra po sv. maši.
Bralci Božje besede v nedeljo
5.9.2021 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic
12.9.2021 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič

