
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
20. PON 
Sebastijan, Fabijan 18.h  +   Ana Žeželj 

21. TOR 
Neža 7.30  +   Tončka in Klemenčevi 

22. SRE 
Vincencij 18.h  +   Vinko Benedičič 

Krščevanje bo na 
svečnico v nedeljo, 2. 
februarja. Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
pripravo v ponedeljek, 
27. januarja po sv. maši. 

23. ČET 
Henrik Suzo 18.h  +   Ivan Vrhovnik 

24. PET 
Frančišek Saleški 18.h  +   Julka Eržen 

25. SOB 
Spreobrn. ap. Pavla 

18.h  +   Jože, starše in brate 
               Finžgar 

 

Vsi ministranti 
lepo povabljeni 

na srečanje 
v soboto,  

25. januarja 
 ob 10. uri 

26. NED 
3. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Martina Benedičič 

27. PON 
Angela Merici 18.h  +   Stane Okršlar, 8. dan 

28. TOR 
Tomaž Akvinski 7.30       za zdravje 

Sestanek čistilk in 
krasilk bo v četrtek, 23. 
januarja po sv. maši. 
Zahvaljujemo se vam za 
prizadevnost in vas lepo 
vabimo na srečanje. 

29. SRE 
Konstancij 

18.h  +   Peter Šparovec 
               in starše Jauh 

30. ČET 
Hijacinta Mariscotti 18.h  +   za duše v vicah 

Redno srečanje 
župnijske Karitas bo v 
sredo, 29. januarja po 
sv. maši. 

31. PET 
Janez Posco 18.h  +   Franc Kern 

1. SOB 
Brigita Irska 18.h   +   starše Terlikar 

2. NED 
Svečnica 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Andrej, Rozi Pungeršek 

Bralci Božje besede pri 
bogoslužju in vsi, ki se 
jim želite pridružiti, 
lepo povabljeni na 
srečanje v četrtek, 30. 
januarja po sv. maši. 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
30. januarja ob 16.30. 
uri 

 

2. februarja praznujemo svečnico. 
Ko sta Jožef in Marija Jezusa 
prinesla v tempelj, je Simeon 
napovedal, da bo Jezus luč v 
razsvetljenje vseh narodov. 
 Pri obeh mašah bo blagoslov sveč. 
Sveča s svojo svetlobo predstavlja 
našo vero – luč, ki je v naše življenje 
posvetila pri svetem krstu. 

Za več sv. maš 
+ Ivanu Vrhovnik 
so darovali sosedje 
z Oretnekove poti. 

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

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

 
 

GLEJTE JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJE GREH SVETA 
 

Ni še dolgo, kar smo stopili v novo 
leto, polni načrtov in upanj. Na 
delovni mizi je še nov koledar z 
mnogimi praznimi listi. Čudovito je 
doživetje, kadar moreš obrniti list in 
začeti znova. Kolikokrat si želimo, 
da bi mogli z eno potezo prečrtati 
vse, kar je bilo, in neobremenjeni 
stopiti v nov dan. 
Dobro vemo, da preteklosti ni 
mogoče odpraviti z levo roko. Kar je 
bilo, je bilo. Veliko minulega sega 
tudi v našo sedanjost in določa 
našo prihodnost. Novo leto, nova 
letnica, nov mesec – to še zdaleč ni 
rešilo težav, bolnim ni prineslo 
zdravja, brezposelnim zaposlitve, ni 
razrešilo kriz v osebnem življenju in 
v medčloveških odnosih. Posebej 
tisti ljudje, katerih preteklost je 
zaznamovana s hudo krivdo ali 
krivico, čutijo včasih prav neznosno 
breme preteklosti, ki se ga 
zagotovo želijo znebiti. 
Slišal sem zgodbo o človeku, ki je 
hotel uiti svoji senci. Valjal se je po 
tleh, skočil v vodo, skušal preskočiti 
svojo senco. Vse zaman. Neki 
modrijan, ki mu je to prišlo na uho, 
je rekel: »To je vendar čisto 
preprosto. Nič lažjega kot to.« - 
»Kako preprosto? Kaj bi bil moral 
storiti?« so ga radovedno  

 
spraševali.Modrijan pa je odgovoril: 
»Moral bi se samo postaviti v senco 
drevesa in rešil bi se svoje sence.« 
Tale skoraj naivna zgodba skriva v 
sebi pomenljivo sporočilo. 
Namiguje na današnjega človeka, 
ki beži pred svojo krivdo in žgočim 
glasom vesti. Kje bo našel rešilno 
drevo in njegovo senco? Kristjani 
ga prepoznavamo v drevesu križa, 
na katerem je bil poplačan naš dolg 
in dolg vsega sveta. V senci tega 
drevesa izginejo vse naše sence. 
Janez Krstnik je pokazal na Jezusa 
z besedami: »Glejte, Jagnje Božje, 
ki odjemlje greh sveta.« Te besede 
je Cerkev postavila na najodličnejše 
mesto v vsakdanjem bogoslužju. 
Tako iz dneva v dan oznanja temu 
svetu veselo sporočilo: Je nekdo, ki 
odjemlje bremena vseh. On, ki visi 
na križu. Sam si človek teh bremen 
ne more odvzeti. Sme pa se vedno 
znova postaviti v blagodejno, 
odrešujočo senco križa. 

Po: TV Slovenija – 1996 



Teden krščanske edinosti 
18. – 25. januar 

 
Številneje vabljeni k vsakdanjemu 
bogoslužju za edinost med kristjani 
in krščanskimi Cerkvami. 
Pri tej molitvi pa moramo misliti in 
prositi tudi za rast edinosti med nami 
samimi, v domači hiši, v našem 
narodu. Koliko nepotrebne 
razdeljenosti je med Slovenci in, žal, 
tudi med slovenskimi kristjani in 
katoličani! Tu moramo pravzaprav 
najprej in najgorečnejše začeti in 
nadaljevati z molitvijo in delom za 
rast v edinosti in ljubezni, seveda ob 
ohranjanju različnosti, svobode, 
pravičnosti in vseh drugih vrednot, 
posebej resnicoljubja in poštenja. 
Naj nas teden krščanske edinosti 
notranje prebudi, naj v nas prižge 
novo luč upanja. Naj nas poveže s 
tistimi vezmi medsebojnega 
spoštovanja in bratstva, ki ustvarjajo 
harmonijo, srečo, veselje in mir, kar 
je najzanesljivejša pot k 
vsestranskemu napredku in polnosti 
življenja.  

 
 

Če bomo skupaj molili s Kristusom, 

bo raslo spoznanje, 

 kako malo je tega, kar nas ločuje, 

 v primeri s tem, kar nas združuje. 

Nedelja Svetega Pisma 
26. januar 

 

Ali ni prav vsaka nedelja 
svetopisemska? Če smo dovolj 
zbrani in sledimo Božji besedi, nas 
vedno znova bogati, vzpodbuja in 
usmerja v pravo življenje. 
Današnja  nedelja pa je še posebej 
posvečena Svetemu pismu, želi nas 
vzpodbuditi, da postane tudi del 
našega doma; berimo otrokom, 
družini, predvsem pa za svojo dušo 
in duhovno rast! 

 

 
 

O Gospod, stori, da bi vsak človek na 
svetu poznal Sveto pismo. 

Vzbudi v ljudeh lakoto po tvoji Besedi. 
In daj, da postane naš vsakdanji kruh. 
Da bi vsi, ki znajo brati, spoznali 

evangelij z lastnimi očmi. 
Tisti, ki ne znajo brati, pa naj srečajo 

druge, ki jim ga bodo brali! 
Toda predvsem – ko bodo ljudje poznali 

tvojo voljo, te prosimo samo za to, 
da bi se izpolnila, in za njeno uresničitev 

porabi nas! 
Amen. 

 
Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas 

Beseda o bogoslužju 
Trkanje na prsi 

 
Pri bogoslužju se v znamenje 
spokornosti trkamo na prsi. To je 
znamenje notranjega kesanja zaradi 
greha, ki ima svoj izvor v srcu. Ta 
gesta poudarja tudi željo po 
spremenjenju, budi notranjost, ki 
mnogokrat v svoji mlačnosti ne vidi 
teže greha. 
Naj ne bo med molitvijo to prazna 
gesta, ampak znamenje spokornosti 
in želja po spreobrnitvi. Naj nam bo 
ta obredni gib na začetku maše 
spodbuda, da bomo neprestano 
budili svoje srce za Boga in 
bližnjega. 
 

Anketa 
Poslušanje Božje besede ni nikoli 

lahko, saj je naša pamet vse preveč 

ošiljena samo za razumevanje 

stvari. Za Sveto Pismo razum ni 

dovolj. Potrebno je tudi srce. Tega 

se učimo posebej ob Mariji, ki je v 

svojem srcu premišljevala, česar ni 

razumela. Božja beseda namreč ne 

deluje s silo, niti ne z močjo, ampak 

samo z Božjim duhom. 

V anketi, k ste jo posredovali konec 

lanskega leta, je velikokrat izražena 

upravičena želja, da bi bila Božja 

beseda in pridiga bolj glasna. 

Skušal bom po svojih močeh ustreči 

tem željam. Zato je prvi korak ob 

koncu maše pot k ambonu, kjer 

glasneje posredujem župnijska 
oznanila.  

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

26.1.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

26.1.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Mojca Naglič 
2. berilo: Miha Jelovčan 

 
2.2.2014 ob 8. uri 

1. berilo Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 
2.2.2014 ob 10. uri 

1. berilo: Anže Cunk 
2. berilo: Vesna Rogl 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

26.1.2014: 3. nedelja med letom 
Iz 8,23-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 
1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  
Jezus je hodil po vsej Galileji. 

Učil je po njihovih shodnicah 

in oznanjal evangelij 
kraljestva. (Mt 4,23) 

 

2.2.2014: Jezusovo darovanje 
Mal 3,1-4; Ps 24,7.8 .9.10; 
Heb 2,14-18; Lk 2,22-40  

Glej, ta je postavljen v padec 

in vstajenje mnogih v Izraelu 

in v znamenje, ki se mu 
nasprotuje. (Lk 2,35) 


