
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
9. PON 
Marija Mati Cerkve 

8.h    +   Janez Perčič 
19.h  +   Primož Strniša 

10. TOR 
Bogumil Poljski 19.h  +   Vid Pahor, 30. dan 

11. SRE 
Barnaba, apostol 19.h  +   Majda Bašelj, 8. dan 

12. ČET 
Eskil 19.h  +   Bojan Vodnik 

13. PET 
Anton Padovanski 

19.h  +   Marjan, Antonija, Jože 
              Štancar 

14. SOB 
Valerij in Rufin 

7.30 +  Frančiška Škerjanc, 30. d 
19.h  +   Zofija Benedičič 

15. NED 
Sveta Trojica 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Stane Okršlar 

16. PON 
Beno iz Meissna 19.h  +   Jože Gornik 

17. TOR 
Rajner 

7.30  +   Dragica Polanc – Jeruc 
19.h  +  Manca, Janez Benedičič 

 
Na zapovedan praznik 
sv. Rešnjega telesa in 
krvi ste po večerni maši 
vabljeni k češčenju 
svetega Rešnjega telesa. 
Molili bomo za našo 
krajevno Cerkev in 
novega nadškofa. Po 
molitveni uri bo tiha 
adoracija do 22. ure. 

18. SRE 
Gregor Janez 
Barbarigo 

19.h  +   Slavka Klinar 

19. ČET 
Sv. Rešnje Telo 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   Alojzij Gregorc 

20. PET 
Adalbert 19.h  +   Marija in Janez Lotrič 

21. SOB 
Alojzij Gonzaga 19.h   +   Alojzij Žagar 

22. NED 
12. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   starše, sinove Debeljak 

Ko moliš, pred Boga ne 
prinašaj človeka, kakršen 
bi rad postal. Prinesi mu 
sebe, kakršen si postal, 
takšnega, kot si. Bodi 
odkrit in resnicoljuben. In 
potem ga prosi, naj ti 
pokaže tvojo resnično 
človečnost. Ta je še skrita 
v tebi: on jo vidi, jo pozna 
in jo ljubi. Po tebi hrepeni 
in je do tebe brezpogojno 
dober.         Youcat – molitvenik za mlade 

Zahvalno romanje prvoobhjancev na Brezje bo v 
soboto, 14. junija. Sveta maša bo ob 10. uri.  

Člani ŽPS lepo 
vabljeni na redno 
srečanje 12. junija po 
sveti maši.  

Romanje župnijskih sodelavcev bo v soboto, 21. 
junija. Odhod avtobusa ob 7. uri izpred cerkve. 
Obiskali bomo dolenjski Lurd pod Gorjanci. Prijavite 
se pri g. Justi Gašperlin, tel. 2046 776. 

Namesto cvetja na grob 
+ Majdi Bašelj so 
darovali za maše, cerkev 
in Karitas: sestra, snaha 
in vaščani. 

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

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

 
 

 

BINKOŠTI 

 
 

Praznujemo binkošti, praznik 

Svetega Duha, Tolažnika, 

Posvečevalca in Zdravnika. On 

je Gospod, ki oživlja. Brez 

njega bi bila Cerkev mrtva. 

Morda tudi naše izsušene in 

ranjene duše potrebujejo 

njegovega blagodejnega obiska. 

Pridružimo se prošnji, s katero 

se danes Cerkev obrača nanj: 

»Duši madeže izmij, kar je 

suho, spet zalij in ozdravi rane 

vse!« 

SVETA TROJICA 
 

Znamenjem križa, ki ponazarja Sveto 

trojico ,je znamenje naše svobode. 

Svobodni smo. Pripadamo namreč Bogu 

in ne svetu. In ta križ nam govori: vse 

v tebi je dobro. Tudi če marsičesa v 

sebi ne moreš sprejeti, lahko Božja 

ljubezen, ki se je na križu izkazala do 

popolnosti, prerodi tudi to, kar bi 

najraje skril pred seboj in pred ljudmi. 

Križ ti govori, da te varuje. Z njim si 

varen pred vsemi negativnim vplivi, na 

katere boš naletel v svetu, varoval te 

bo pred uničujočimi mislimi in pred 

agresivnimi čustvi, ki te bodo zajela. 

Nad tabo bdi troedini Bog: Oče, Sin in 

Sveti Duh.                                     Po: A. Grünu 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

15.6.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
15.6.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Tilen Jelenc 
2. berilo: Ana Štern 

 
22.6.2014 ob 8. uri 

1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
22.6.2014 ob 10. uri 

1. berilo: Mojca Naglič 
2. berilo: Gašper Jelovčan 

 

 
Božja beseda: 

 

15.6.2014: Sveta Trojica 
2 Mz 34,4-6.8-9; Dan 3,52-55; 
2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 

Bog namreč svojega Sina ni 

poslal na svet, da bi svet sodil, 

ampak da bi se svet 
po njem reši« (Jn 3,17) 

 

19.6.2014: Sv. Rešnje Telo in Kri 
5 Mz 8,2-3.14-16; Ps 147; 
1 Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 

Kdor jé moje meso 

 in pije mojo kri, ostaja v meni 
in jaz v njem. (Jn 6,56) 

 

22.6.2014: 12. nedelja med letom 
Jer 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-
35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33 

OZRAČJE VELIKEGA ČETRKA 
PRI VSAKI SVETI MAŠI 

 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi 
je edinstven praznik ter pomemben 
dan vere in slavljenja za vsako 
krščansko občestvo. Nastal je z 
jasnim ciljem, da bi javno izpričal 
vero Božjega ljudstva v Jezusa 
Kristusa, ki živi in je resnično navzoč 
v najsvetejšem zakramentu 
evharistije. To je praznik, ki so ga 
uvedli, da bi Gospoda javno molili, 
slavili in se zahvaljevali njemu, ki 
nas v evharističnem zakramentu še 
vedno ljubi »do konca, vse do 
darovanja lastnega telesa in krvi«. 
Evharistično slavje se navezuje na 
duhovno ozračje velikega četrtka, 
tistega dneva, ko je Kristus na večer 
pred sovjim trpljenjem v dvorani 
zadnje večerje postavil najsvetejšo 
evharistijo. Dar evharistije so 
apostoli prejeli od Gospoda pri 
zadnji večerji, vendar je namenjen 
vsem, vsemu svetu. Zato ga je 
potrebno javno oznanjati in ga 
pokazati, da lahko vsak sreča 
»mimoidočega Jezusa«, tako kot se 
je dogajalo na galilejskih, 
samarijskih in judejskih cestah; kajti 
vsakega, ki ga sprejme, bo moč 
njegove ljubezni ozdravila, prenovila 
in okrepila. To, dragi prijatelji, je 
večna in živa dediščina, ki nam jo je 
Jezus zapustil v zakramentu 
svojega telesa in krvi. Dediščina, ki 
zasluži, da jo vedno znova 
premišljujemo in na novo živimo, 
dokler ne bo mogla – kot se je izrazil 
papež Pavel VI. – »vsem dnevom 
našega življenja vtisniti svoje 
neizčrpne učinkovitosti.« 

Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja 

46. romanje bolnikov, invalidov 
in ostarelih na Brezje 
Sobota, 21. junija 2014 

 
9:00 – molitev rožnega venca 
10:00 – romarska maša na trgu 
12:00 – 14:00 – premor za osebna 
srečanja in malico 
14:00 – večernice, pete litanije 

 
PROCESIJA  

SV. REŠNJEGA TELESA 

 
Zunanjo slovesnost praznika 
Svetega Rešnjega Telesa bomo 
obhajali v nedeljo, 22. junija z 
evharistično procesijo po sv. maši 
ob 8. uri. 
Lepo povabljeni vsi župljani, 
posebej vabim družine otrok, ki 
obiskujejo veroučno šolo, da bi 
skupaj sledili Jezusu v življenju. Po 
procesiji bodo veroučenci prejeli 
veroučna spričevala. Vsi pa 
povabljeni na krajše druženje na 
župnijskem dvorišču. 
 Kot običajno pa ste naprošeni, da 
poskrbite za oltarja, nošnjo bandera, 
petje in slovesno zvonjenje. 
Naj nas pobožnost utrjuje v veri, da 
je Jezus navzoč z nami vedno in 
povsod. Hodimo v veri z njim. 
Kdor se res ne more udeležiti 
procesije, lahko veroučno spričevalo 
prejme pri nedeljski večerni maši in 
po maši v ponedeljek ali torek. 

Beseda o bogoslužju 
Pobiranje v pušico in 

darovanje 
 

Sveta maša je Jezusova in naša 
daritev. Bogu darujemo vse, kar se 
zvrsti v našem življenju: delo in 
počitek, veselje in žalost, trpljenje in 
krivice, dobra dela in premagovanje, 
vsakdanje delo in molitev. Da so 
ljudje še bolj pokazali, da je maša 
tudi naša daritev, so prinesli k njej 
že v prvih krščanskih stoletjih 
različne stvari, ki bi jih lahko 
porabili zase, pa so se jim odrekli v 
korist drugih. Tako so prinašali kruh, 
poljske pridelke, volno, … Po sveti 
maši so del tega razdelili revežem, 
del pa porabili za cerkev ali prodali 
in denar namenili za vzdrževanje 
svetišča. 
Ko se je bolj uveljavil denar, je 
vsakdo prinašal to pred oltar (ofer). 
Večinoma pa je sedaj navada, da 
darove pobiramo v cerkvi med 
darovanjem. Običajno so ti darovi 
namenjeni za vzdrževanje cerkve: za 
večja in manjša popravila, elektriko, 
ogrevanje, sveče, hostije, nabavo 
bogoslužnih predmetov in podobno. 
Večkrat je darovanje ali ofer v 
poseben namen: na primer za 
misijone, za semenišče, Teološko 
fakulteto, … 
Pomen tega darovanja je vedno isti: 
nekaj tega kar bi lahko porabil zase, 
darujem v določen namen, da je 
sveta maša tudi na ta način poleg 
Jezusove tudi naša daritev. 
 


