SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
21. PON
Darovanje Dev. Marije
22. TOR
sv. Cecilija
23. SRE
sv. Klemen I.
24. ČET
vietnamski mučenci
25. PET
sv. Katarina Aleksandr.
26. SOB
sv. Leonard Portomavr.
27. NED
1. adventna nedelja
28. PON
sv. Katarina Laboure
29. TOR
sv. Filomen
30. SRE
sv. Andrej
1. ČET
sv. Edmund Campion

OZNANILA
Redno krščevanje
bo v nedeljo,
4. decembra po sveti
maši ob 10. uri.
Krstne kandidate
priglasite v ponedeljek, 28. novembra ob 18.30.

18.h + Marija Vidic
7.30 + Cecilija Petrevčič
18.h + Jože in Pavla Draksler
18.h + Ivana Zupet, 8. dan
18.h + Ana žepič, 8. dan
7.30 + Damjan Debeljak
18.h + starši in brat Sajevic
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starši Drinovec, Munda
in Vilfan
18.h + Alojzij in Marica Oman
7.30 + Boštjan Lavtar
18.h + starši in brati Cuderman
17.h
18.h

adoracija
za duhovne poklice

2. PET
sv. Bibijana

17.45 pobožnost prvega petka
18.h + Peručevi

3. SOB
sv. Frančišek Ksaver

7.30
v čast Marijinemu srcu
18.h + Janez in Marija Nunar

4. NED
2. adventna nedelja

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starši Zabret

Namesto cvetja na grob + Anici Žepič
so darovali za sveto mašo: družina Vuk.
Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem. (Gal 6,10)
Skupaj delajmo za dobro

Teden Karitas 21. – 27. november 2022

Nabirka nedelje Karitas 27. novembra bo za potrebe
Karitas v župniji in škofiji.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

Sestanek župnijske
Karitas bo v sredo,
23. novembra po
sveti maši
Molitev binkoštne
dvorane bo v
četrtek, 24. novembra ob 17. uri.
Obisk bolnikov z
zakramenti: na prvi
petek, 2. decembra.
Roditeljski sestanek
za starše bodočih
prvoobhajancev bo
v sredo, 30. novembra ob 18.30.
Šola za animatorje
bo v župniji Kranj
Šmartin.
Prvo srečanje v
soboto, 26. novembra ob 19. uri.
Pripravljalci
oratorija z
Rakovnika nam
prihajajo naproti.
Lepo povabljeni!
Mašne namene za
januar in februar
že sprejemamo.

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

Tisti čas so se voditelji ljudstva
norčevali iz Jezusa in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe,
če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu
tudi vojaki; pristopali so
in mu ponujali kisa.
Govorili so:
»Če si judovski kralj,
reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi napis:
›Ta je judovski kralj.‹
(Lk 23,35–38)

JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE
Evangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo
in gledalo' (Lk 23,35). Nihče ni rekel
nič, nihče se ni približal. Ljudstvo od
daleč gleda, kaj se dogaja. Isto
ljudstvo se je zaradi lastnih potreb
gnetlo okoli Jezusa, zdaj pa je do
njega na razdalji. Zaradi različnih
okoliščin življenja ali zaradi naših
neuresničenih pričakovanj imamo
tudi mi skušnjavo, da zavzamemo

razdaljo do Jezusovega kraljevanja,
da ne sprejmemo čisto do konca
pohujšanja njegove ponižne ljubezni,
ki nadležno vznemirja naš jaz
Zatem je druga skupina, v kateri so
različne
osebnosti:
poglavarji
ljudstva, vojaki in hudodelec. Vsi ti
se Jezusu posmehujejo. Na enak
način ga izzivajo: 'Reši samega sebe!'
Ta skušnjava je hujša od tiste, ki jo
ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa,
kakor ga je skušal na začetku hudič,
da bi se odpovedal kraljevanju na
Božji način in bi to počel z logiko
tega sveta: 'Stopi s križa in porazi
sovražnike!' Če je Bog, naj pokaže
moč in superiornost! Ta skušnjava je
direkten napad na ljubezen: 'Reši
sebe'; torej ne druge, temveč sebe.
Prevlada torej jaz z vso svojo močjo,
s svojo slavo, s svojim uspehom. Ta
skušnjava, prva in zadnja v
evangeliju, je najhujša. A Jezus ne
govori in ne odreagira, ne brani se, ne
skuša prepričati, ne zagovarja svojega
kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča,
preizkušnjo živi po Očetovi volji, z
gotovostjo, da bo ljubezen obrodila
sadove. Da bi sprejeli Jezusovo
kraljevo dostojanstvo, smo poklicani
bojevati se proti tej skušnjavi ter
usmeriti pogled na Križanega, da mu
postanemo vedno bolj zvesti.
Po: E. Mozetič.

Nihče ni tako reven, da ne bi mogel
tudi on prispevati svojega deleža za
skupno dobro.

Ob tednu Karitas
Vedno je največji izziv župnijske
Karitas in tudi župnije ohranjati
človečnost,
dobronamernost
in
sprejetost za vsakega človeka, ki potrka
na njena vrata. Tudi če ima težave z
zasvojenostjo, če je jezen na ves svet, na
svojo družino ali službo, če je celo
agresiven, če se je vdal v usodo in
žalost, če nima najboljših navad in
vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu
pripada ..., kot da smo servis, je pred
nami oseba. Gledamo v oči človeka s
svojim dostojanstvom, ki je narejen po
Božji podobi. Če je prišel do nas,
zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v
hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi
bil v naših očeh vreden. Lahko
prehodimo z njim del poti in mu
pomagamo, da se bo počutil sprejetega
in da bo v sebi v okolici (ponovno)
odkril tisto najboljše in najlepše.
Mogoče bo preko naših dobrih del celo
odkril pot do Jezusa. Zato je prihodnost
župnijske Karitas in župnije, da
postaneta dom za vse izključene, ki ne

sodijo nikamor, pa vendar so tukaj in
vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je
dom, ki ga lahko tudi v fizični obliki
skoraj ob vsakem času obiščeš, se
pogreješ, celo kaj prebereš, predvsem pa
začutiš živega sočloveka, ki mu ni
vseeno zate. In ko steče beseda, so to
prvi koraki k spremembi na bolje.
Naj se naše srce v Tednu Karitas, ki je
pred nami, uči sprejemati druge ljudi,
jim prisluhniti, jih skuša razumeti, se v
njih vživeti in jim pomagati.
Po: P. Tomažič
SVETA CECILIJA
IN PRAZNIK CERKVENE GLASBE
V torek, 22. novembra goduje sv.
Cecilija, ki je zavetnica cerkvene glasbe
in pevcev. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem organistki in zborovodkinji
gospe Marti, pevcem cerkvenega zbora
in voditeljem ljudskega petja za zgledno
in zavzeto sodelovanje pri svetem
bogoslužju. Naj zavetnica sveta Cecilija
vsem povrne s svojo priprošnjo pri
Bogu.
Pridružite se s svojim glasom v Božjo
slavo vsi, ki ste s tem obdarjeni.
Bralci Božje besede:
Sobota zvečer
Justi Gašperlin in Mojca Naglič
27.11.2022 ob 8.00
Matija Strniša, Maja Strniša
27.11.2022 ob 10.00
Vincenc Borovnik, Mateja Lavtar
4.12.2022 ob 8.00
Damjan Beton, Alenka Gašperlin
4.12.2022 ob 10.00
zakonca Grah

Kako lahko raste ljubezen v družini?
Če starši in otroci vsakodnevno iščejo Božjo
pomoč, lahko njihova medsebojna ljubezen
raste tudi v težkih časih.

Bog je kot bencinska črpalka
s priključeno avtomehanično delavnico:
Na tri načine lahko »črpamo« ljubezen.
S pomočjo molitve.
Mati Terezija pravi celo:
»Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj.«
S pomočjo sprave.
Sveto pismo priporoča:
»Sonce naj ne zaide nad vašo jezo« (Ef 4,26).
S pomočjo svetega obhajila.
Jezus pravi:
»Ostanite v meni in jaz v vas« (Jn 15,4).
Po: Youcat za otroke

ADVENT
V adventu vence spletamo,
na božič se pripravljamo,
srce je naše mehki mah
za Božje Dete v jaslicah
V adventu zvezda repatica,
ljubezni in miru glasnica,
naznanja betlehemski čas
in drobnih strun srebrni glas:
nebeško Dete bo rojeno,
vse stvarstvo bo blagoslovljeno.
Berta Golob, Iz Božje roke za otroke

Adventni koledar 2022
nas vabi, da poleg zunanjih stvari
pripravimo tudi našo notranjost
na veselo praznovanje božiča.
Družine ste povabljene, da si vzamete
5 – 10 minut časa in ga posvetite
branju zgodbe, premišljevanju in
skupni molitvi.
Spodbuja nas tudi h konkretni pomoči
bližnjemu – misijonski kartonček –
nabiralnik.
Učenci veroučne šole prejmejo
koledar pri verouku ta teden,
v nedeljo pa bo na voljo tudi v cerkvi.
Kaj pa je pravzaprav advent?
»Čuj iz višav veseli glas … «
V bogoslužju v teh tednih nastopi
vijolična barva, barva spokornosti.
Nakazuje, da iz adventa ne smemo
napraviti nekaj, kar sploh ni.
Advent še ni božič. Tudi ni ljubek in
prijeten. Advent nas želi učiti
čuječnosti, da bi na novo usmerili
pogled ter se pripravili na Gospodov
prihod.
Advent – to niso svetlo sijoča
drevesa, temveč sij male sveče sredi
teme. Advent je čas, v katerem lahko
raste hrepenenje, hrepenenje po
polnem življenju, po njem, ki prihaja,
da prinese pravičnost in veselje.

Luč je prižgana za pravičnega,
Za iskrene v srcu
Je pripravljeno veselje. (Ps 97,11)

