SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
27. PON
sv. Vincencij Pavelski
28. TOR
sv. Venčeslav
29. SRE

sv. nadangeli
30. ČET
sv. Hieronim

1. PET
sv. Terezija Deteta
Jezusa
2. SOB
sv. angeli varuhi
3. NED
27. ned. med letom
4. PON
sv. Frančišek Asiški
5. TOR
sv. Favstina Kowalska
6. SRE
sv. Bruno
7. ČET
Rožnoven. Mati Božja
8. PET
sv. Benedikta
9. SOB
sv. Dionizij in tovariši

19.h + starše Štirn
7.30 + Franc Čeferin
19.h + Mici Podobnik, 8. dan
19.h + Franc in Angela Škofic

OZNANILA
Krščevanje
V nastalih razmerah
se za vsak krst
pripravimo posebej.
Izberite datum, ki
vam ustreza in ga
sporočite župniku,
da se dogovorimo za
ustrezno pripravo.

Katehumenat
(priprava odraslih
na prejem
7.30
v čast Marijinemu srcu
zakramentov)
19.h + Justina Dolenec, obl.
8.h
za žive in umrle župljane V okviru dekanije
bo potekal v Kranju
10.h + Franc Miklavčič
- Center. Pričetek v
in starši Potočnik
torek, 5. oktobra ob
19.h + Vinko Strniša, obl.
19.30. uri.

POSVEČENA SKUPNOST

19.h + Igor Gregorc

7.30 + Milka Jerina
9.h
v čast Svetemu Duhu
19.h + Alojzij Šenk
19.h
za duhovne poklice
po maši adoracija

Priprava na zakon
Na Brezjah 10., 17.
in 24. oktobra
od 15. do 17. ure.
(dvorana nad
zakristijo)

19.h + Roman Bučinel

V sredo, 6. oktobra
bo na Kokrici
19.h + Milena Škufca
konferenca
duhovnikov
8.h
za žive in umrle župljane
10. NED
10.h + Anton in Justi Miklavčič razširjene kranjske
28. ned. med letom
dekanije. Pričetek s
Namesto cvetja na grob + Mici Podobnik so za 3 svete sv. mašo ob 9. uri.
maše darovali sosedje.
Rožnovensko pobožnost pričnemo 1. oktobra.
Na prvi petek bom
Ob nedeljah bomo molili rožni venec pred izpostavljenim kot običajno obiskal
Najsvetejšim ob 7.30. uri. V nedeljo, 3. oktobra vodijo
z zakramenti bolnike
molitev možje, 10. oktobra žene. Naslednje nedelje
in ostarele po
vodijo redni molivci.
domovih.
Pridružimo se jim v kar največjem številu.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati
ločitveni list in jo
odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti
vam je napisal to zapoved,
na začetku stvarjenja
pa ju je Bog ustvaril
kot moža in ženo.
Zaradi tega bo
mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi
in bosta oba eno telo.
Tako nista več dva,
ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne ločuje!«
(Mr 10,4–9)

Po Božji podobi ustvarjen človek je
narejen tako, da ne more biti sam. V
človeškem srcu je ljubezen, iskra
podobnosti z Bogom, saj ljubezen
povezuje med seboj tri Božje osebe.
Ljubezen vedno potrebuje nekoga, da se
mu razodene. Večina ljudi na svetu ima
»poklic«, da ob svojem času, ko dosežejo
duševno in telesno zrelost, osnujejo
skupnost, ki ji pravimo družina. O družini
je bila napisana cela gora knjig in
izrečenih je bilo veliko lepih in globokih
misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v
prvem berilu in jo je Jezus navedel pred
farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni,
medsebojne privlačnosti) bo mož zapustil
očeta in mater in se pridružil svoji ženi in
bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v
svojem srcu, in iz potrebe, da bi to
ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od
njega prejel ljubezen, zrel človek zapusti
družino, v kateri se je rodil in kjer je
odraščal.
Otrok raste ob različnih vplivih, predvsem
svoje domače družine. Dr. Anton
Trstenjak piše: »Večine lastnosti, ki
oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze
že zgodaj v domači hiši, v družini od
staršev pa tudi od drugih članov družine.
Glavni vpliv, s katerim starši oblikujejo
svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč
njihovo vsakdanje ravnanje in govorjenje,
pri katerem niti ne mislijo, da z njim
vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo:
glavni zgled, s katerim starši otroka
vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo,
marveč v tem, kaj in kakšni so.« S. Čuk, Misli srca

Nedelja zakonske zvestobe
na Kokrici
Vsem zakoncem naj se to nedeljo
približajo besede papeža Frančiška
kot voščilo in spodbuda:

»Danes se posebej veselim z vami, ker bom
razglasil za blaženega škofa Antona
Martina Slomška. On je znamenje svetosti
Cerkve na Slovenskem, priča Boga, ki vedno
deluje sredi svojega ljudstva in v vsakem
času in kraju kliče k evangeljski popolnosti
in apostolski dejavnosti.« S temi besedami je
pozdravil papež Janez Pavel II. množico
(okoli 200 tisoč ljudi), zbrano na Betnavski
poljani pri Mariboru 19. septembra 1999.
Namen njegovega drugega obiska pri nas je
bil prav ta, da Slovencem 'podari' prvega
domačega blaženega. V slovesnem obrazcu
beatifikacije je sveti oče dejal: »S svojo
apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se
častitljivi Božji služabnik Anton Martin
Slomšek odslej imenuje blaženi in se njegov
god obhaja na krajih in po ustaljenih
pravnih predpisih vsako leto 24.
septembra.«
www.ognjisce.si
Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega
krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti
s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni
in da bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …

Danes se mnogi bojijo sprejeti
dokončno odločitev, ki bo vplivala
nanje za vse življenje, ker se jim zdi to
nemogoče … In ta miselnost vodi tudi
mnoge, ki se pripravljajo na poroko, da
rečejo: »Skupaj bova ostala, dokler bo
najina ljubezen trajala ...« Ampak kaj
razumemo pod besedo »ljubezen«?
Zgolj čustvo, psihofizično stanje?
Seveda, če je samo to, potem se na
tem ne more zgraditi nekaj trdnega.
Toda če je ljubezen odnos, potem je
rastoča realnost – in lahko rečemo, na
primer tako, kot gradimo hišo. In hišo
gradimo skupaj, ne vsak zase! …
Verjetno ne želite graditi na pesku
čustev, ki pridejo in odidejo, ampak na
skale prave ljubezni – ljubezni, ki
prihaja od Boga … Ne smete dovoliti,
da vas osvoji »kultura začasnosti«. Ta
strah pred »za vedno« lahko ozdravite
s tem, da se vsak dan izročite
Gospodu Jezusu. Tako vaše življenje
postaja vsakodnevna duhovna pot,
sestavljena iz korakov, drobnih
korakov, korakov vajine skupne rasti.

Rožni venec – molitev v srcu
krščanskega življenja
Rožni venec je molitev, po kateri skupaj z
Marijo gledamo na celo Jezusovo življenje.
Niče ni bližnje Jezusu kakor Marija.

Mesecu oktobru pravimo tudi mesec
rožnega venca. Vabi nas, da bi ob
premišljevanju skrivnosti posamezne
desetke (deset zdravamarij) postajali
bolj povezani z nebeško materjo Marijo
in njenim sinom Jezusom. Vsak rožni
venec je sicer sestavljen iz petih desetk,
v katerih se lahko spominjamo različnih
skrivnosti. Tako poznamo: veseli del
rožnega venca, pa žalostni, častitljivi in
svetli. Vzemi si čas v tem mesecu in
zvečer, ko ležeš v posteljo, poskusi
zmoliti vsaj eno desetko. Sam določi
namen, za kaj boš namenil to molitev,
pa naj bo to zahvala, priprošnjo ali kaj
drugega.
A. K.

Cerkveno učiteljstvo je podpiralo in še
podpira to molitev ter vernike
vzpodbuja, naj radi molijo rožni venec.
In to so voditelji Cerkve tudi delali. Pa
ne le z besedami, ampak najprej s
svojim zgledom. Papež Janez XXIII. Je
vsak dan zmolil vse dele rožnega venca.
Dejal je: »Petnajst rožnovenskih

skrivnosti je petnajst oken, skozi katera
v Božji luči gledam vse, kar se dogaja
na svetu.« Njegov naslednik, papež
Pavel VI. je rekel, da je rožni venec
»povzetek celotnega evangelija« in je
zato »šola evangeljskega življenja«.
Papež Janez Pavel II. pa je bil nasploh
neločljivo povezan s to molitvijo. Izdal
je posebno apostolsko pismo »Rožni
venec Device Marije«, s katerim je,
poleg treh običajnih starodavnih delov
rožnega venca, uvedel še četrti, t. i.
»svetli del rožnega venca«, v katerem
povzema Jezusovo javno delovanje.
Tako rožni venec sedaj dejansko
povzema celotni evangelij.
Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo
priložnost, da v mesecu oktobru v naši
sredi še bolj oživimo to molitev. Naj
nam pomaga poglobiti našo vero.
Pevske vaje
Otroški pevski zborček se tudi letos
oblikuje. Redne vaje bomo pričeli, ko
se umirijo razmere. Do takrat pa se
vsako nedeljo pridružite pri maši s
pesmijo v Božjo slavo.

Bralci Božje besede v nedeljo:
3.10.2021 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Marinka Delavec
10.10.2021 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko

