
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
Blaž 

18.h  +   Jože Lakner 
         Blagoslov sv. Blaža 

4. TOR 
Jožef Leoniški 7.30  +   Ana Žeželj 

5. SRE 
Agata 18.h  +   Marija Mlaker 

6. ČET 
Japonski mučenci 

18.h       za duhovne poklice 
  Po maši češčenje najsvetejšega 

7. PET 
Rihard 18.h  +   Zofija Benedičič 

8. SOB 
Kulturni praznik 

7.30  +   za pokojne duhovnike 
              in kulturne delavce 
18.h  +   Albin Bradeško 

Na srečanju čistilk 
cerkve se je tudi letos 
uredil seznam za celo 
leto. Potrebno bo še 
zapolniti nekaj mest ob 
koncu leta. V anketi je 
več župljanov izrazilo, 
da so pripravljeni 
pomagati pri tem delu. 
Lepo ste naprošeni, da 
svojo pripravljenost 
sporočite župniku ali 
gospe Justi Gašperlin na 
tel. 2046 776 

9. NED 
5. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  + Valentin, Angela 
             Gašperlin 

10. PON 
Sholastika 18.h  +   Marija Hiti 

11. TOR 
Lurška Mati Božja 7.30  +   Matija, Marija Gregorc 

12. SRE 
Feliks 18.h  +   Alojz Strniša 

Bralci božje besede so 
nepogrešljivi bogosluž-
ni sodelavci. Vabimo 
vse, ki ste pripravljeni 
sodelovati v tej skupini, 
da to sporočite na tel. 
040 242 047 (Jure) ali 
040  838 068 (Suzana). 

13. ČET 
Jordan Saški 18.h  +   Valentin Snedic 

14. PET 
Valentin 18.h  +   Tine Rozman 

15. SOB 
Klavdij 

18.h   +   Ivan Učakar 
               in družina Eržen 

Na prvi petek, 7. 
februarja bom kot 
običajno obiskal s sv. 
zakramenti bolnike in 
ostarele po domovih. 

16. NED 
6. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Majda Remic 

Namesto cvetja na grob + Stanetu Okršlar so darovali 
za sv. maše in cerkev: Žnidaričevi s Ptuja, Pasarjevi iz 
Žužemberka in Primož Pasar. 

Vsi člani Župnijskega 
pastoralnega sveta 
lepo vabljeni na 
sestanek v četrtek, 13. 
februarja po sv. maši. 

To, kar nam leti iz ust, je naša osebna izkaznica kulture. 
Kultura namreč ni zgolj naše poznavanje 

visoke umetnosti, ampak je najprej naš vsakdanjik 
in obnašanje v njem. (Berta Golob) 

Oratorij 2014 
Oratorijski dnevi bodo 
letos od 6. do 12. julija. 

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

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

 
 

 

   

 
 

EVANGELJSKA SOL IN LUČ 
 

Jezus nam ni naročil, naj bomo moka, 
ki je je v kruhu neprimerno več kot soli. 
Tudi ne pravi, naj bomo voda, katere 
je prav tako veliko in je za vse 
uporabna. Ni nam rekel, naj bomo 
sladkor, da bi se kdo zaradi nas 
oblizoval … 
Jezus nam tudi ni zapovedal, naj 
bomo olje, vino, ogenj, meč ali kaj 
drugega pomembnega. 
Sol naj bomo, preprosta in navadna 
sol, malce grenkega okusa, prav nič 
privlačna človeškim čutilom. Sol, ki je 
ne sme biti ne preveč ne premalo, če 
hočemo, da bo jed užitna. 
Zamislimo se v drobec soli v kosu 
kruha. Osamljen je in izgubljen med 
moko, vodo in drugimi snovmi. Pa je 
vendarle potreben. Tiho in neopazno 
deluje s tem, da je tam, kamor spada, 
in tako, kakor mu je določeno.  

Podoben občutek imamo morda tudi mi. 
Med množico, ki se razlikuje od nas, se 
zavedamo svoje majhnosti in 
osamljenosti. Toda Bog nas je postavil 
prav na to mesto in nam določil prav to 
vlogo. Ni samo potrebna, temveč je celo 
nezamenljiva.  
Velikokrat nas kristjane kdo obsodi. 
Nekaterim to tako leže na dušo, da se 
umaknejo. Preprosto jih zmanjka. Drugi 
gredo vase in si pričnejo izpraševati vest, 
če nismo kristjani morda res postali 
pokvarjena sol, ki ni za drugo, kot da se 
zavrže in jo ljudje pohodijo. Spet drugi so 
ogorčeni; loteva se jih skušnjava, da bi 
postali ogenj in meč in obračunali z vsemi, 
ki si upajo kaj takega o nas misliti. 

 

Bodimo to, kar nas je 

imenoval Kristus – zdrava 

evangeljska sol in luč, ki si 

zna  »umazati roke« z 

dobrimi deli med ljudmi, v 

služenju, ki je ljubezen. 
 

 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

9.2.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

9.2.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Doroteja Okorn 

2. berilo: Julija Rudež 
 

16.2.2014 ob 8. uri 
1. berilo Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
16.2.2014 ob 10. uri 

1. berilo: Tilen Jelenc 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

9.2.2014: 5. nedelja med letom 
Iz 58, 7-10; Ps 112; 
1Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

Tako naj vaša luč sveti pred 

ljudmi, da bodo videli vaša 

dobra dela in slavili vašega 
Očeta. (Mt 5,16) 

 
16.2.2014: 6. nedelja med letom 
Sir 15, 15-20; Ps 119; 
1Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 

Vaš govor pa naj bo “da”, 

“da”, “ne”, “ne”; kar je več 

kot to, je od hudega.. (Mt 5,37) 
 
 

3. februar: sveti Blaž 

 
 

Sveti Blaž je bil zdravnik in škof v 
Armeniji. Mučeniške smrti je umrl 
leta 316. Na poti v smrt je predenj 
padla mati in ga prosila, naj reši 
sina, ki je požrl ribjo kost. Blaž ga je 
blagoslovil in ozdravil. 
Cerkev deli Blažev blagoslov s 
posebno molitvijo, na katero vernik 
odgovori: Amen! 
Sveti Blaž je priprošnjik zoper razne 
bolezni, zlasti vratu in grla, 
priprošnjik za dobro spoved in eden 
od 14 priprošnjikov v sili. 
 

Beseda o bogoslužju 
Slava Bogu na višavah 

 
Bog je stvarnik vsega, zato je vreden 
vse hvale in časti. Ob Jezusovem 
rojstvu so angeli peli: »Slava Bogu 
na višavah…« Ta molitev je ena 
najlepših bogoslužnih himen, 
slavilnih pesmi bogoslužnega 
občestva. Če Slave ne pojemo, jo 
zbrano recitirajmo, premišljeno, 
zavestno s srcem in ljubeznijo. 
Med petjem ali molitvijo naj bi 
slovesno stali, podobno, kot pri 
državni himni. 
 

11. februar: Lurška Mati Božja 
Svetovni dan bolnikov 

 
Papež Frančišek je za ta dan napisal 
posebno poslanico, ki nosi naslov: 
»Vera in ljubezen«. 
Ta dan naj zaznamuje našo 
pozornost do bolnikov in trpečih, pa 
tudi vseh zaposlenih v zdravstvu in 
ustanovah, ki spremljajo bolne in 
ostarele. 
Božji služabnik Janez Frančišek 
Gnidovec, velik pastir ubogih je v 
svoji bolezni popolnoma stopil v 
uboštvo trpljenja. Hvaležno se je 
prijel navodila, ki mu ga je zapustil 
duhovni voditelj: »Prenašaj težave, 
najprej potrpežljivo, potem rade 
volje, in končno veselo, zahvaljuj se 
za težave.« 
Svetost na križu dobiva svoj sijaj, v 
njem se zrcali veselje evangelija. 
Janez Gnidovec je umrl na prvi 
petek, 3. februarja 1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. februar: Kulturni praznik 
 

 
 

France Prešeren danes velja za 
največjega slovenskega pesnika. 
Njegova pesem Zdravljica, napisana 
leta 1844, je državna himna Republike 
Slovenije. 
Na Prešernov »god«, torej dan 
njegove smrti, praznujemo Slovenci 
svoj kulturni praznik. Ta dan naj bo 
namenjen bogatenju našega 
notranjega sveta z lepim in dobrim: 
oglejmo si razstavo, obiščimo muzej, 
preberimo dobro knjigo, prisluhnimo 
glasbi … 
Kaj bi nam ta dan rekel Slomšek? 
Danes, nam, ki imamo toliko knjig, 
da jih ne uspemo prebrati, nam, ki 
smo se naveličali omike ali kulture, 
nam v onesnaženem okolju, ko smo 
s tujkami onesnažili materin jezik, 
nam, ki smo ob vsem napredku 
opešali v veri, se naveličali 
evangelijskih vrednot in se utrudili v 
moralnem življenju? Morda bi nam 
ponovil svoj znani rek: Sveta vera 
bodi vam luč, materin jezik pa ključ, 
do zveličavne narodove omike! 
Skrbite za versko in kulturno 
dediščino, da vam je nihče ne vzame 
in da je sami ne zapravite. 


