
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
23. PON 
sv. Janez Kapistran 19.h  +   Slavka Grašič 

24. TOR 
sv. Anton M. Claret 

7.30  +   Marija Kavčič 
19.h  +   Leon Petrevčič 

25. SRE 
sv. Krizant in Darija 

19.h  +   Miha in starše Naglič 
              in Fajfar 

26. ČET 
sv. Demetrij Solun. 19.h  +   Slavko Jezeršek 

Krščevanje bo na 
zahvalno nedeljo, 5. 
novembra po sveti maši 
ob 10. uri. Priglasitev in 
priprava na krst v 
ponedeljek, 30. oktobra 
po sveti maši. 

27. PET 
sv. Sabina Avilska 19.h  +   Anton Tršelič 

28. SOB 
sv. Simon in Juda 
Tadej 

19.h  +   Frančišek Čarman 

Sestanek župnijske 
Karitas bo v sredo, 25. 
oktobra po sveti maši.  

29. NED 
Žegnanska nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Julka in Jože Držanič 

30. PON 
sv. Marcel 19.h  +   Benjamin Jeruc, 30. dan 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
26. oktobra ob 17.30. 
uri.  

31. TOR 
sv. Volbenk 

7.30  +   Štefan Zelko 
19.h  +   Jože in Francka Naglič 

1. SRE 
VSI SVETI 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vinko Benedičič 
14.h       Molitev za rajne 
17.30     Rožni venci 

Srečanje svetopisem-
ske skupine bo v 
četrtek, 26. oktobra po 
sveti maši. 

2. ČET 
Spomin vseh  
vernih rajnih 

7.h      po namenu Svetega očeta 
8.30        za vse rajne 
18.h        za duhovne poklice 

Po maši blagoslov grobov 

Na prvi petek, 3. 
novembra obisk 
bolnikov po domovih. 

3. PET 
sv. Viktorin Ptujski 18.h  +   Marija Mlaker 

4. SOB 
sv. Karel Boromej. 

7.30   +   Ernest Munda 
18.h   +   Vinko Strniša, 30. dan 

5. NED 
Zahvalna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  Marija in Franc Debeljak 
            in Anica Studen 

Na zahvalno nedeljo bo 
darovanje pri vseh 
mašah za domačega 
župnika. 

Namesto cvetja na grob +Vinkotu Strniša so darovali za svete maše: sestra 
Ivanka, brat Franc, cerkveni pevci, molivke rožnega venca, sosedje: Štern, 
Levičnik, Polajnar, Mojca Bogataj, Ana Grašič; Družina Miklavčič. 
Za potrebe cerkve pa so darovali člani ŽPS, sorodniki, prijatelji in znanci 800 € 
Vsem iskrena hvala in Bog povrni 

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

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

 

29. OKTOBER: ŽEGNANSKA NEDELJA 

 
 

Posebni dan Božjega obiskanja 
 

V cerkvenem letu nas od adventa do 
praznika Kristusa kralja spremljajo 
številni prazniki, ki jih obhaja 
vesoljna Cerkev. 
God župnijskega zavetnika in 
obletnica posvečenja župnijske 
cerkve pa sta dneva, ki jih obhaja 
župnija kot praznika krajevnega 
župnijskega občestva. To sta 
praznika, ki sta last župnije. 
Obletnica posvečenja župnijske 
cerkve je rojstvo novega župnijskega 
občestva, nove nadnaravne družine. 
Obred posvečenja je namreč 
nekakšen krst in birma cerkve, na kar 
nas spominjajo molitve, kropljenje, 
maziljenje s krizmo in krstnim oljem. 

S posvečenjem se v cerkvi zares 
začne božje življenje, saj se tu 
opravlja sveta daritev in delitev 
zakramentov. Cerkev je zibelka in 
ognjišče novega občestva. V njej se 
krščansko življenje začenja in 
končuje, celo podaljšuje preko groba 
z molitvami za rajne. 
Župnijska cerkev je nadnaravni dom 
vseh župljanov, obletnica posvetitve 
pa posebno slovesen praznik. Pri 
posvečenju dobi cerkev kakor otrok 
pri krstu posebnega zavetnika, ki se 
mu brez posebnega papeževega 
dovoljenja ne more več odreči. 
Njegov kip ali podoba naj vedno stoji 
v bližini oltarja, kar nas spominja,  da 
je cerkveni zavetnik pred božjim 
prestolom neutrudljiv župnijski 
zaščitnik in odvetnik. 
Na Kokrici je še v spominu avgust 
leta 1971, ko se je nova cerkev začela 
graditi, blagoslovljena je bila leta 
1974, 31. oktobra 1976 pa slovesno 
posvečena. 
Obhajajmo obletnico posvečenja, da 
se bo uresničevala prošnja, ki je 
vzidana v temeljni kamen: 
»… da bomo poleg te zgradbe 

skrbno gradili tudi zgradbo lepega 

krščanskega farnega občestva.« 
Živeti s Cerkvijo se pravi živeti s 
svojo župnijo. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

29.10.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 
29.10.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Klemen Štern 
2. berilo: Evita Koželj 

 
5.11.2017 ob 8. uri 

1. berilo Ljubo Tomažič 
2. berilo: Mira Gale 

 
5.11.2017 ob 10. uri 

1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Mojca Naglič 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

29.10.2017: 30. nedelja med letom, 
žegnanjska nedelja 

»Učitelj, katera je največja zapoved v 
postavi?« (Mt 22,36) 
 

1.11.2017: VSI SVETI 
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi 
bodo.« (Mt 5,4) 
 

2.11.2017: Spomin vernih rajnih 
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni 

in obteženi, in jaz vam bom dal 
počitek.« (Mt 11,28) 
 

5.11.2017: 31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

»Največji med vami bodi vaš 
strežnik« (Mt 23,11) 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj nam je v pomoč, da se pri molitvi 

oziramo na svetnike? 

 
Svetniki so od Svetega Duha razvneti 
ljudje; svetniki vzdržujejo Božji 
ogenj, ki gori v Cerkvi. Svetniki so bili 
že v času svojega zemeljskega 
življenja žareči, nalezljivi molivci. V 
njihovi bližini je lahko moliti. 
Svetnikov sicer ne smemo nikdar po 
Božje častiti, smemo pa se obračati 
nanje, da bi v nebesih pri Božjem 
prestolu posredovali za nas.  
(KKC 2683–2684) 
 

Okoli velikih svetnikov so se 
izoblikovale posebne šole pobožnosti 
(duhovnost), ki tako kot barve spektra 
vse kažejo na čisto luč Boga. Vse 
duhovnosti se začenjajo z osnovo prvino 
vere, da bi vodile vsakokrat skozi druga 
vrata v središče vere in izročitve Bogu. 
Tako se frančiškanska duhovnost opira 
na uboštvo v duhu, benediktinska na 
hvaljenje Boga in ignacijanska na 
odločitev ter poklicanost. Duhovnost, h 
kateri se človek po osebni svojevrstnosti 
čuti pritegnjenega, je vedno tudi šola 
molitve.  
 
 

Ko bi lahko umirali dvakrat,  
bi lahko enkrat tvegali.  

A umremo samo enkrat in  
od naše smrti je odvisna večnost. 

(sv. Janez Vianey) 

 

VSI SVETI, VERNI RAJNI 
 
Kristjani svojo veroizpoved sklenemo z 
duhovnim pogledom v večno življenje. 
Vendar je prav vera v posmrtno 
življenje, ki naj bi bilo večno, danes 
precej omajana. Verjetno to ne pomeni, 
da se danes ljudje preprosto sprijaznijo 
s smrtjo kot izničenjem osebnega 
bivanja ali da ne bi več hrepeneli onkraj 
vsega, kar so dosegli in doživeli v tem 
življenju. Za človeka ostaja še vedno 
bistveno njegovo transcendentno, torej 
vse tosvetno presegajoče hrepenenje. 
Verjetno pa so predstave o tem tako 
nepopolne, da si sodobni človek 
takšnega večnega življenja pač ne želi. 
Predstava, da bo na drugem svetu vse 
povrnjeno, danes ni več preprosto 
sprejemljiva. Kriza vere v posmrtno 
življenje se začne prav tukaj -– nihče 
noče oditi s tega sveta, iz tega življenja. 
In končno, to niti ni tako narobe, saj 
nam Kristus ni obljubil drugega življenja, 
novega v vsakdanjem pomenu besede. 
Kristus nam je oznanil, da se bo vrnil v 
to življenje in ga spremenil, preoblikoval: 
napovedal je svoj drugi prihod! In to je 
resnična novost, ki jo prinaša 
krščanstvo. Nekaj te novosti že slutimo 
v evharistiji:  kruh je najprej darovan, a 
se vrne navidezno isti kruh, ki pa je 
spremenjen; po svojem bistvu je že 
večnost. 

Po. M. Turnšku 

 

Svetost – nedosegljiv ideal ali 
vsakodnevna izbira? 

 

Svetost ni le v čudežih in velikih 
dejanjih, v resnici je sestavljena iz čisto 
majčkenih vsakodnevnih trenutkov in 
del, ki jih zmore vsak izmed nas – tudi 
jaz, tudi ti. Svetost je sestavljena iz 
trenutka, ko na revnejšega sošolca 
pogledamo z usmiljenjem in sočutjem, 
in iz trenutka, ko sedež na avtobusu 
odstopimo starejši gospe, ki težko stoji. 
Pa iz trenutka, ko bratcu že desetič 
potrpežljivo razložimo matematični 
postopek, in iz trenutka, ko se nehamo 
pretvarjati, da smo vse razumeli in 
profesorici pošteno povemo, česa ne 
razumemo … Svetost, ki jo živimo v 
vsakdanjih odnosih, so mala dejanja, ki 
jih naredimo s sočutjem in z ljubeznijo. 
Le-ta vodijo do osrečujočih odnosov z 
našimi bližnjimi.                    Nina Pirc Vovčko 

 

Žalovanje je precej drugačno, če znaš 
»pogledati tja čez«, če s smrtjo zate ni 
konec vsega, ampak je smrt samo prehod 
v  neko drugačno bivanje. Ko gledaš ljudi, 
ki žalujejo, dobiš občutek, da zna le malo 
ljudi »pogledati tja čez«.               M. Klevišar 
 

Če lahko veruješ, 
da je Bog, ki te ima rad, 

ne samo v življenju, 
še veliko bolj po smrti – 

potem ti smrt pomeni le tole: 
kot otrok najdeš pot domov 

k Očetu, v deželo, 
kjer je vse dobro 

in kjer se življenje šele začenja 
v večnem SEDAJ. 

Phil Bosmans 


