SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

8.h
za žive in umrle župljane
15. PON
Zahvala
Marijino vnebovzetje 10.h + starše Zajc
Bog povrni za vaše
16. TOR
8.h v čast sv. Roku – za zdravje velikodušno darovanje
(pri oltarju sv. Roka)
sv. Rok
na Krištofovo nedeljo
17. SRE
za misijonska vozila.
19.h + Ivan Gorjanc
sv. Evzebij
Nakazali smo 1.645 €.
18. ČET
19.h + Nada in Janez Sitar
sv. Helena
Pred Lovrenčevo
nedeljo
ste možje in
19. PET
19.h + Minka in Peter Sajevic
sv. Janez Eudes
žene v četrtek z veliko
ljubeznijo skrbno
20. SOB
19.h + Marjeta Čebulj
očistili cerkev. Sv.
sv. Bernard
Lovrenc tega ne bo
8.h
za žive in umrle župljane
21. NED
pozabil.
10.h + Peternelj in Hiti
21. ned. med letom
22. PON
Devica Marija
Kraljica
23. TOR
sv. Roza iz Lime
24. SRE
sv. Natanael (Jernej)
25. ČET
sv. Ludvik IX.
26. PET
sv. Ivana Bichier
27. SOB
sv. Monika

19.h + Marija Mali
7.30

za duhovne poklice
in stanovitnost poklicanih
19.h + Janez in Manca
Benedičič
19.h + sestro in nečaka
Zupanove
19.h + Malka Munda, 30. dan
19.h + Ivan Pirc

Redno krščevanje
bo v nedeljo, 4.
septembra po sv. maši
ob 10. uri.
Kadar razlogi
narekujejo, se za krst
otroka dogovorimo za
ustrezen, vam
primeren datum.
Molitev binkoštne
dvorane bo pred
Najsvetejšim v
četrtek, 25. avgusta.

8.h
za žive in umrle župljane
28. NED
10.h + Milka Blaznik, obl.
Vpis otrok v 1.
22. ned. med letom
razred
bo v soboto,
Namesto cvetja na grob + Janezu Miklavčič
27.
avgusta
od 9. do
so darovali za svete maše in potrebe cerkve:
11.
ure
in
v
četrtek,
Ribnikarjevi (2), sosedje (3), Nada Zelko, Marija
1.
septembra
od 15.
Stenovec, molivke rožnega venca (2) , Suzana Šenk,
do
17.
ure.
Ivana Šenk, Lovro in Francka Sajovic, Šifrerjevi,
katehistinje iz Atrija Cerklje (2), Ivanka Gale z družino,
Veroučni urnik bo
Francka Bavantova, Vodnikovi, Pavovčevi (4), Vida
objavljen v
Mrak (2), Majda z družino, Micka z družino, Janez
prihodnjem
oznanilu.
Ančimer z družino, Helena, Veronika, bratranec Franc
Dolhar, Mulejevi, sorodniki in prijatelji (6). Bog povrni.
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15. avgust
Marijino vnebovzetje

Mati Marija, tvoja ljubezen
ni zbledela
Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu,
mojem Zveličarju.
Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.

Na praznik vnebovzetja se skupaj z
Marijo veselimo njenega popolnega
zedinjenja s Sinom v objemu nebeškega
Očeta v ljubezni Svetega Duha.
Zaradi njenega vnebovzetja nismo prikrajšani za njeno navzočnost in
posredovanje za nas pri njenem Sinu in našem Gospodu. Vedno in vsak
trenutek nam je blizu. Vsak dan nas želi učiti pot vere, molitve, poslušanja,
kesanja in odpuščanja. To je pot njene in naše zmage. Marija posreduje za nas
kot prva izmed vseh svetnikov. Ona je vir številnih milosti za vsakega izmed
nas in za Cerkev vseh časov. Marija vnebovzeta, prosi za nas!
Da naša ljubezen do nje ne bo zbledela, se ji vsak dan izročajmo:

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj/a, o dobra Mati,
varuj me in brani me kakor svojo last in posest. Amen
Naj nam Marija pomaga, da bomo te besede dovolj globoko položili v srce
svojim otrokom.

TUDI OTROCI IN
ANIMATORJI ŽUPNIJE
KOKRICE S SESTRO
MILENO PRI NOVI ŠTIFTI

so se predstavili z glasbenim
recitalom, v katerem so predstavili
življenje svetega Benedikta. Duhovni
teden organizira sestra Milena iz
skupnosti šolskih sester, ki je v naši
župniji v preteklosti poučevala
verouk, glavna animatorka je bila
Katja Peternelj.
animatorka Ajda Štempihar

YOUCAT – katekizem za mlade
Med Velikim in malim Šmarnom je čas
romanj v Marijina svetišča.
Pod okriljem šolskih sester sv.
Frančiška Kristusa Kralja so se tudi
letos zbrali osnovnošolski otroci iz
različnih gorenjskih župnij (Zlato
Polje, Kokrica, Brezje, Ovsiše),
Zasavja, Bizeljskega in osrednje
slovenske regije na duhovnem tednu
pri Novi Štifti od 24. do 30. julija,
kjer so spoznavali življenje in
duhovnost zavetnika Evrope svetega
Benedikta, ki je z znamenitim geslom
Ora et labora (Moli in delaj) postavil
temeljno
pravilo
samostanskega
življenja. Letos je gostoljubni opat
samostana brat Marijan sprejel 61
udeležencev, od tega 41 otrok, ostali
so bili animatorji in kuharska ekipa.
Med njimi jih je veliko prav iz
župnije Kokrica, zato jih vsako leto
pride pozdravit tudi župnik Jože
Klun.
Otroci v tem romarskem središču
poglabljajo versko življenje, se
družijo ob različnih dejavnostih v
vročih počitniških dneh, na koncu pa

Kaj je smisel romanj?
Kdor gre na romanje, 'moli' z
nogami in z vsemi čuti doživi, da je
vse njegovo življenje ena sama
dolga pot k Bogu.
Že v starem Izraelu so romali v
jeruzalemski tempelj. Kristjani so
sprejeli to navado. Tako je predvsem
v srednjem veku nastalo pravo
romarsko gibanje k svetim krajem
(predvsem v Jeruzalem in h
grobovom apostolov v Rim in v
Santiago de Compostela). Mnogokrat
so romali, da bi delali pokoro;
pogosto pa to početje ni bilo brez
napačne misli, da se je treba pred
Bogom opravičiti z mučenjem
samega sebe. Danes doživlja romanje
edinstveno renesanso. Ljudje iščejo
mir in moč, ki izhajata iz milostnih
krajev. Siti so solo akcij, hočejo uiti
iz vsakdanjega vedno istega početja,
se rešiti balasta in se premakniti k
Bogu.

21. avgust
21. nedelja med letom
Tisti čas je Jezus
na poti v Jeruzalem
šel skozi mesta in vasi in učil.
Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh,
ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si,
da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiti,
pa ne bodo mogli.
Ko bo hišni gospodar vstal in
vrata zaprl, boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati na vrata
in govoriti:
»Gospod, odpri nam!«
Pa vam bo odvrnil:
»Ne vem, od kod ste.«
(Lk 12,51–53)

sem toliko grdega v življenju'. Ne, nisi
izključen! Ravno zaradi tega si njegov
ljubljenec, saj Jezus daje prednost
grešniku, vedno, da bi mu odpustil, ga
ljubil. Jezus te čaka, da te objame, da ti
odpusti. Ne boj se! Čaka te. Premakni
se, pogumno vstopi skozi njegova vrata.
Vsi smo povabljeni, da vstopimo skozi
ta vrata, da vstopimo skozi vrata vere,
da vstopimo v njegovo življenje in da
omogočimo, da vstopi v naše življenje,
ga preoblikuje, prenovi ter podari polno
in dolgotrajno veselje.
Dandanes gremo mimo številnih vrat, ki
nas vabijo vstopiti ter nam obljubljajo
srečo, za katero ugotovimo, da je
kratkotrajna, se sama izčrpa in nima
prihodnosti. Ne bojmo se prestopiti vrat
vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj
vstopiti v naše življenje, da bomo izšli iz
naših sebičnosti, zaprtosti, iz naše
neobčutljivosti do drugih in bo Jezus
razsvetlil naše življenje.
Po: E. Mozetič

Vstopimo skozi ozka vrata
zveličanja
Podoba vrat se v evangeliju večkrat
pojavi in nam prikliče vrata hiše,
domače ognjišče, kjer najdemo varnost,
ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da
so tudi vrata, skozi katera se vstopi v
Božjo družino, v toplino Božje hiše, v
občestvo z Njim. Ta vrata je Jezus sam.
On je vrata. On je prehod za zveličanje.
On nas vodi k Očetu. In vrata – Jezus –
niso nikoli zaprta! Brez razlike, brez
izključevanja, brez privilegijev so vedno
in za vse odprta. Saj, kot veste, Jezus
nikogar ne izključuje. Kdo med vami bi
mi morda rekel: 'Jaz sem zagotovo
izključen, saj sem velik grešnik. Storil

Prizadevajte si za mir z vsemi
in za posvečenost.
Brez nje nihče ne bo videl
Gospoda.
(Heb 12,14)

Bralci Božje besede v nedeljo:
21.8.2022 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Ana Peklenik
28.8.2022 ob 8.00
1. berilo: Alenka Gašperlin
2. berilo: Marta Rudež

