
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
10. PON 
Leon Veliki 18.h  +   Janez Potočnik 

11. TOR 
Martin iz Toursa 7.30  +   Martin Urbanc 

12. SRE 
Jozafat Kunčevič 

18.h  +   Anton Babič 
               in Terezija Stenovec 

Roditeljski sestanek za 
starše prvoobhajancev 
bo v četrtek, 13. 
novembra po sveti maši. 
Lepo vabljeni. 

13. ČET 
Stanislav Kostka 18.h  +   Stane Okršlar 

14. PET 
Lovrenc Irski 18.h  +   Jože Štern 

15. SOB 
Albert Veliki 

10.h        v zahvalo 
18.h  +   Kernove 

16. NED 
33. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   sestre in starše 
              Markovič in Benedičič 

 
Lepo vabljeni na 
srečanje svetopisem-
ske skupine v četrtek, 
20. novembra po sveti 
maši. Sklepamo knjigo 
razodetja. 

17. PON 
Elizabeta Ogrska 

18.h  +   Janez in Elizabeta 
              Zabret 

18. TOR 
Posvetitev bazilik 
sv. Petra in Pavla 

7.30  +   Beatrika Poklič 

19. SRE 
Matilda 18.h  +   Pavel Čebulj 

 

Upanje v 
izgradnji 

 
Teden 

zaporov 
Od 16. do 22. 

novembra 

20. ČET 
Edmund 

18.h  +   Valentin 
              in starše Sušnik 

21. PET 
Darovanje 
Device Marije 

18.h  +   Marko Sobočan 

22. SOB 
Cecilija 18.h   +   Jože Drakslar 

23. NED 
Kristus Kralj 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   brata in starše Dolžan 

Namesto cvetja na grob + Alojziju Likozar 
 so darovali za tri svete maše sosedje in Marička 
Klemenčič. 

Marsikomu pomeni svoboda pravico,da dela, kar hoče,  
svetnikom pa daje moč, da iz ljubezni in odpovedi  

delajo tudi to, kar jim ne ugaja. 
(sv. Janez Pavel II.) 

Namen teh dni je, da 
bi se kristjani zavedeli 
potreb zapornikov in 
njihovih družin, žrtev 
kaznivih dejanj, 
zaposlenih in vseh 
drugih, ki skrbijo za 
zapornike. Z molitvijo 
in dejanjem se 
spomnimo vseh 
skupin ljudi, ki so 
povezani z zaporom. 
 

Informacije: Marko, 
izobrazevanja@center
-ecce.si;  031 251 915 

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

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

 
 

 
ZAHVALNA NEDELJA – 

IZRAZIMO HVALEŽNOST 
BOGU IN LJUDEM 

 
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in 
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 
pridelke, ki jih je dala narava, ampak 
tudi za druge darove, npr. za 
spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, 
vero. Zahvala zajema vse naše življenje 
– vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z 
opozarjanjem na pomen zahvale in 
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem 
prebuja in krepi osnovno razsežnost 
medsebojnih odnosov in jim daje novo 
kakovost. Najvišja oblika zahvale za 
kristjane je daritev maše, kjer se Bogu 
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je 
podarjeno.                         Po: http://katoliska-cerkev.si 

Udeležba pri evharistični daritvi 
na zahvalno nedeljo nas 
posebej vabi k hvaležnosti za 
Jezusa, za evharistični kruh, ki 
se lomi in deli za naše življenje. 
Ob evharistični mizi se zbiramo 
kakor velika družina, ki skupaj 
moli, poje in prejema kruh 
življenja. Ali ni to obenem 
povabilo, da Jezusa povabimo 
medse tudi takrat, ko se zbiramo 
ob družinski mizi? Tisočere 
dobrote prejemamo: rodi jih 
zemlja, ki jo Bog zaliva s svojim 
blagoslovom. Preden pa pridejo 
do nas, je vmes dostikrat še cela 
vrsta ljudi, ki bi jim tudi morali biti 
hvaležni. Zaradi vsega tega je 
še kako na mestu vprašanje: ali 
še zveni po naših domovih 
skupna molitev pred jedjo in po 
jedi, kot izraz naše hvaležnosti 
za to, kar prejemamo? 
Pokažimo Bogu svojo 
hvaležnost za darove zemlje s 
tem, da to molitev zavestno 
gojimo in ohranjamo.  
Iz vsakdanjega življenja dobro 
vemo, kako drugače bi bilo, če 
bi se vsi potrudili biti hvaležni 
drug do drugega in bi to tudi vsaj 
kdaj pa kdaj pokazali. 

Po: www.notredamke2.rkc .si 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

16.11.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Franc Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

16.11.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Bernarda Štern 

 
23.11.2014 ob 8. uri 

1. berilo Ana Peklenik 
2. berilo: Andreja Zupanc 

 
23.11.2014 ob 10. uri 
1. berilo: Anže Cunk 
2. berilo: Neža Sitar 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

16.11.2014: 33. nedelja med letom 
Prg 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; 
1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 
V malem si bil zvest, čez veliko 

 te bom postavil. Vstopi v 

veselje svojega gospodarja!  

(Mt 25,21) 
 
23.11.2014: 34. nedelja med letom 
— Jezus Kristus, Kralj vesoljstva 
Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23,1-6;  
1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Zakaj lačen sem bil in ste mi 

dali jesti; žejen sem bil  

in ste mi dali piti… (Mt 25,35). 

 

Škofova zahvala  
na zahvalno nedeljo 

 
»Dobro je zahvaljevati se Gospodu, 
prepevati tvojemu imenu, Najvišji!« 
Vsak dan izkazujemo našo 
hvaležnost Bogu s sveto evharistijo 
– Jezusovo daritvijo, sveto mašo…  
Kot apostolski administrator 
ljubljanske nadškofije čutim 
dolžnost, da se po tem podaljšanem 
letu, ko sem bil zaradi izrednih 
okoliščin še bolj povezan z vami, 
najprej zahvalim vsem za lepo 
sodelovanje v tem času… 
Hvala vsem, ki skrito spremljate 
pastoralno delo z molitvijo in 
pokoro, ter tako dajete duhovno 
rodovitnost našemu apostolskemu 
delu.  
Zahvala naj velja tudi množici 
laiških sodelavcev, katehistinjam in 
katehistom, ključarjem, cerkovni-
kom, ministrantom, organistom, 
pevcem ter članom ŽPS za 
dosedanjo skoraj petletno dobo 
soodgovornega dela za blagor 
župnije. Hvaležno priznanje gre tudi 
župnijskim gospodinjam in drugim 
pomočnikom… 
Hvala vernikom za vzdrževanje 
duhovnikov, cerkva, za vse škofijske 
in druge nabirke, da more Cerkev 
opravljati svoje poslanstvo. Naj vam 
Gospod vse stokratno povrne… 
Vsem nam pa naj da Bog dovolj 
darov za dušo in telo, moči in 
poguma, da mu bomo še naprej 
zvesto služili.         Msgr. Andrej Glavan 

22. november: Sv. Cecilija, 
zavetnica cerkvene glasbe 

 

 
 

Pojte Gospodu novo pesem, 

pojte Gospodu, vsa zemlja! 

Pojte Gospodu, njegovo ime slavite, 

oznanjujte dan za dnem 

 njegovo odrešenje! 

(Psalm 96, 1-2) 
 

Spoštovani župljani, ljubitelji lepega 
cerkvenega petja! 
V naši župniji je sodelovanje 
pevskega zbora pri nedeljski sveti 
maši že dolgoletna tradicija. Mešani 
pevski zbor deluje že od leta 1962, 
še preden je bila ustanovljena 
župnija Kokrica. V njem so se 
zvrstili številni posamezniki in pod 
vodstvom organista Vinka Strniše 
več kot 50 let lepšali svete maše na 
Kokrici. Z vztrajnostjo in dobro 
voljo je zbor prebrodil številne 

vzpone in padce. Sodelovanje ob 
praznikih in jutranjih nedeljskih 
mašah je postalo že samoumevno. 
Nekateri ste že opazili, da zadnje 
čase ni vse kot po navadi. Dolgoletni 
trud, bolezen in leta so botrovala 
nekajtedenski odsotnosti organista 
Vinka. Skupaj z njim smo hvaležni 
za to dolgo in bogato obdobje. 
Hkrati se zavedamo, da je potrebno 
obrniti nov list. 
Pod vodstvom nove zborovodkinje 
Marte Močnik Pirc (akademska 
glasbenica solopevka in profesorica 
petja) želimo pomladiti in okrepiti 
župnijski mešani pevski zbor. Prelep 
je občutek, ko po urah truda zazveni 
prelepa in ubrana pesem Bogu v 
čast. Še lepše je, ko si del tega in 
zapoje cela duša. Takrat postane še 
kako resničen pregovor, da kdor 
poje dvakrat moli.  
Vsi, ki imate veselje do petja in 

sodelovanja v zboru ste toplo 

vabljeni, da se nam pridružite pri 

bogatenju liturgije v župnijski 

cerkvi, nadgrajevanju pevske 

tehnike, spoznavanju novih pesmi 

in prijetnem druženju.  
Prvo srečanje bo v sredo 12.11. ob 
20. uri v župnišču na Kokrici. 
Takrat bomo dogovorili o 
podrobnostih sodelovanja in 
delovanja zbora. 
Vabljeni, da pridete v čim večjem 
številu: več kot nas bo, bolj bo 
veselo – in lepše se bo pelo! 
 

Marta Močnik Pirc 
in pevci MePZ Sv. Lovrenc Kokrica 


