SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
10. PON
sv. Danilo
11. TOR
sv. Janez XXIII.
12. SRE

sv. Maksimilijan
Celjski
13. ČET
sv. Gerald
14. PET
sv. Kalist I.
15. SOB
sv. Terezija Velika

OZNANILA

19.h + Toni Križaj
7.30

Birmanski kandidati
in ostali veroučenci
lepo vabljeni k molitvi
»desetke« rožnega
venca. 10 minut pred
sveto mašo (ob
nedeljah pred sveto
mašo ob 10.00).

za mir

19.h + Ludvik Paušer, 30. dan
19.h + starše Kokalj in Dovjak

V nedeljo je
rožnovenska
pobožnost pred
jutranjo mašo, ob
7.25.

19.h + Lea Stenovec
7.30 + Milka Oman, 8. dan
19.h + Ladislav Kovačič, obl.

16. NED
29. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Miha Koglar, obl.
Biblična skupina ima
srečanje v četrtek,
17. PON
19.h + Valentina in Stanko
13.10.2022 po sveti
sv. Ignacij Antiohijski
Divjak
maši.
18. TOR
7.30 + Leopold Tratnik
sv. Luka
Župnijski pevski
19. SRE
19.h + Pavle Lunder in Milivoj
zbor
sv. Pavel od Križa
Lapanja
vabi v svoje vrste
20. ČET
nove glasove. Pevske
19.h + Žan Zupanc
sv. Rozalina
vaje so vsako drugo
21. PET
19.h
po namenu venca sv.
sredo. Dobrodošli.
sv. Uršula
Uršule
Ministranti imajo
22. SOB
19.h + starše Naglič in Fajfar
sv. Janez Pavel II.
in Milena Škufca
srečanje v soboto,
15.10.2022
ob 9.00.
8.h
za žive in umrle župljane
23. NED
Lepo
vabljeni
dečki,
10.h + Silvo Krumpestar
Misijonska nedelja
ki želite ob oltarju
pomagati pri sveti
Nabirka na misijonsko nedeljo je v celoti namenjena
za misijone po svetu. Podprimo naše misijonarje.
daritvi.
Namesto cvetja na grob pokojni Milki Oman je za sveto
mašo darovala Olga Nunar.

Vabimo vse, ki se
želite pridružiti
skupini bralcev Božje
Srečen človek, ki bližnjega v njegovi nadležnosti prenaša
besede. Oglasite se v
prav tako, kot bi želel, da bi njega prenašal on.
zakristiji.
(sv. Frančišek Asiški)
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

In Gospod je rekel: »Poslušajte,
kaj pravi krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal
do pravice svojim izvoljenim,
ki noč in dan vpijejo k njemu?
Bo mar odlašal? Povem vam:
Hitro jim bo pomagal
do pravice.
Toda ali bo Sin človekov,
ko pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,7–8)

ZAOSTRENO VPRAŠANJE
Evangelij 29. nedelje med letom pred
nas prinaša misel: »Če že brezvestni
sodnik pomaga do pravice nepoznani
vdovi, čeprav samo zato, da se reši
njenega nadlegovanja – kako bo šele
Bog pomagal svojim izvoljenim, ki v
stiskah in nadlogah k njemu kličejo.«
Tu se naše misli ustavijo. Izkušnja ne
samo da ne potrjuje Jezusove obljube,
temveč jo – tako se vsaj zdi – krepko
pobija. V Stari zavezi zasledimo
nemalo primerov, ko nemočni in
stiskani človek kliče k Bogu, naj se
zbudi in mu pomaga, a se Bog ne
zbudi in ne pomaga.

Koliko bolnih danes kliče k Bogu, da
bi jih rešil dušnega in telesnega
trpljenja. Koliko staršev kliče k
Bogu, naj njihove otroke odvrne s
krive poti. Koliko nas je, ki že leto in
dan kličemo k Bogu, naj že vendar
zaustavi morijo vojn. Koliko škofov,
duhovnikov in redovnikov dan in noč
kliče k Bogu, naj obudi nove
duhovne poklice … A se Bog dela
gluhega, naših klicev kakor da ne
sliši. Pušča nas čakati in kdo ve,
kako dolgo nas bo še puščal.
Vprašanje je še bolj zaostreno, ko
Jezus obljublja, da Bog z uslišanjem
ne bo odlašal, temveč bo hitro
pomagal. Kje je ta »hitro«?
V veri in zaupanju tistih, ki vztrajno
– noč in dan – prosijo. Tudi če s
telesnimi očmi uslišanja ne vidijo, ga
vidijo z očmi vere. Prepričani so, da
Bog vse vidi in vse vodi, da je vse v
načrtih njegove ljubezni, da jim z
vsem, kar se dogaja, želi nekaj
povedati, da bo na koncu vse obrnil
v dobro.
Kaj pa, če vere ne bi imeli? Znašli bi
se v deželi nevere. V tej deželi ni
nikogar, ki bi ljudi očetovsko ljubil, ki
bi slišal njihove klice, videl njihovo
stisko, v nadlogah pomagal, hudo
obračal v dobro. V tej deželi vlada le
hladna in brezosebna usoda, ki se z
ljudmi poigrava brez smisla, brez
cilja in brez srca.
Zares zaostreno vprašanje.
Po: Beseda da Besedo

MISIJONSKA NEDELJA
Misijonsko nedeljo obhajamo letos
23.10.2022. Povabljeni smo k
premišljevanju o poslanstvu v osrčju
krščanske vere. Cerkev je namreč
misijonska po naravi; če to ne bi bila,
ne bi bila več Kristusova Cerkev,
ampak eno izmed združenj, ki bi kaj
kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.
Svet najbolj potrebuje evangelij
Jezusa Kristusa. Po Cerkvi nadaljuje
svoje
poslanstvo
usmiljenega
Samarijana in zdravi krvaveče rane
človeštva;
nadaljuje
poslanstvo
Dobrega pastirja in neprestano išče
izgubljene na krivih in brezciljnih
poteh. Hvala Bogu ne manjka
pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o
moči preobrazbe evangelija. Lahko
pomislimo na mnoga pričevanja o
tem,
kako
evangelij
pomaga
premagovati zapiranje, spopade in
rasizem ter spodbuja spravo, bratstvo
in deljenje dobrin.
Misijon Cerkvi govori, da ni sama
sebi namen, temveč orodje in
posrednica kraljestva. Povabljeni smo
k veselemu oznanjevanju v Cerkvi.
Ne imejmo pred seboj strahu, ampak
veselje, ki ga daje mirna vest in
navdušenje nad Kristusom. Naredimo
tisto, kar nam vest naroča. Bodimo
zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti
veliko. Vsak droben korak šteje, naj
bo le narejen vedno v pravi smeri.
Kako preprosto lahko razumemo, kaj
je naša naloga, da bomo resnični
misijonarji. Bodimo kakor otroci.

Odpovejmo se svojim predstavam in
samovolji ter sprejmimo Njegovo
voljo za življenjsko vodilo. Brez
dvoma nas bo ta vodila v ljubečo skrb
za bližnjega, še posebej za najbolj
trpečega. Ne zadošča, da živimo za
drugega, zanj moramo tudi umreti, še
več, ne herojske smrti, ampak v
preziru in zasmehovanju, ker se
borimo za Božjo ljubezen, za
Njegovo resnico … Tu se začne naše
misijonsko delo. Naj traja vse
življenje, ne le na misijonsko nedeljo.
Po: E. Mozetič

DEVET ODTENKOV
POTRPEŽLJIVOSTI – ZA MLADE
IN STAREJŠE
1. Kdor je potrpežljiv, zmore čakati. S
potrpežljivostjo se soočamo najprej v
sebi, v svojem notranjem svetu ... Nič
kaj veličastna se nam ne zdi. Ko se
trudimo čakati, se odpovedujemo svojim
željam
in
mirno
sprejemamo
drugačnost. A če se zavedamo, zakaj to
počnemo, in če je razlog resnično dober,
potem se splača. Če je razlog
zavlačevanje, pasivnost in dolgočasje,
pa potrpežljivost izgubi smisel. V tem
primeru je potrpežljivost le slab izgovor!

priložnosti in izzive za rast, ne pa kot
prepreke.
4. Potrpežljivost je nujna sestavina na
poteh, kjer se moramo bolj potruditi, da
dosežemo cilj. Je osnova vztrajnosti
tako pri hoji v hribe kot pri gradnji
ljubezenskega
odnosa!
»Ker
napredujemo počasi in vemo, da bodo
prišli vedno novi padci, moramo biti
zelo potrpežljivi in se tega ne smemo
ustrašiti. Doživljali bomo nazadovanja,
toda zaradi tega ne izgubimo
potrpežljivosti,« zapiše učitelj molitve
Ignacio Larrańaga.
5. Potrpežljivost nikakor ne sme biti
vztrajanje v mučenju in »brezvezno«
stiskanje zob, imeti mora jasen cilj!
6. Potrpežljivost nas sooča z našimi
omejitvami in dopušča ter razume
omejitve pri drugem. Si upam priznati,
da česa ne zmorem? Si upam drugega
videti kot osebo, ki ne zmore vsega?
Ena velikih nalog odraslosti je prav
soočenje s svojo nepopolnostjo in
sprejemanje nepopolnosti drugih.

2. Potrpežljivost je na preizkušnji v
vsakdanji rutini, zato se izogibajmo
»zapečkarskemu« načinu življenja.
Veselimo se sprememb, naj bo življenje
(z Jezusom) pustolovščina!

7. Še en vidik potrpežljivosti v odnosu je
preizkušanje potrpežljivosti drugega.
Kdor sebi in drugemu želi dobro in si
želi lepih odnosov, tega ne počne. Ko
vidimo, da se druga oseba trudi
obvladovati svoja čustva, tega truda ne
izpodbijajmo z izzivanjem.

3. Potrpežljivost nam pomaga, da
spremembe v življenju lažje vidimo kot

8. Morda potrpežljivost res ni tako
veličastna, kot sta pogum ali zvestoba,

so pa zato toliko veličastnejši rezultati,
ko se naučimo samoobvladovanja in
postanemo bolj potrpežljivi – takrat smo
zmagovalci svoje lastne bitke.
9. Bog si je za vsa svoja dela vzel čas (7
dni je ustvarjal svet, 40 let vodil svoje
ljudstvo skozi puščavo, 33 let se je Jezus
oblikoval, da je postal pripravljen za
javno delovanje ...), zato ne pričakujmo,
da bomo potrpežljivi postali čez noč.
Bodimo veseli malih korakov in
računajmo na Njegovo pomoč, saj je
potrpežljivost milost, zanjo moliti pa
pomeni tudi verjeti, da se bo razvijala
počasi in v Njegovo smer.
Po: Rad te/se imam



Če moliš le zase,
moliš sicer zase, toda sam.
Če pa moliš za vse,
bodo molili zate vsi,
ker si ti v vseh.
(sv. Ambrož)


Bralci Božje besede:
Sobota zvečer
Justi Gašperlin in Mojca Naglič
16.10.2022 ob 8.00
Kristina Leskovar, Marta Rudež
16.10.2022 ob 10.00
Ajda Štempihar, Blaž Gašperlin
23.10.2022 ob 8.00
Ana Peklenik, Jure Sajovic
23.10.2022 ob 10.00
Urška Zabret, Vincenc Borovnik

