
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 

5. PON 
Janez Nep.Neumann 

18.h  +   Jože Štancar Krščevanje bo na 

nedeljo Jezusovega 

krsta, 11. januarja. 

Priprava in priglasitev 

v sredo, 7. januarja po 

sveti maši. 

6. TOR 
Gospodovo razglaš. 

8.h    +   Marija in Janko Oman 
18.h  +   Franc Perhavec 

7. SRE 
Rajmund Penjafordski 

18.h  +   Dušan Repič 

8. ČET 
Severin Noriški 

18.h  +   Alojzij Likozar Sestanek za starše 
prvoobhajancev bo v 
četrtek, 8. januarja po 
sveti maši 

9. PET 
Hadrijan 

18.h  +   Ana Rokavec 

10. SOB 
Gregor Niški 

7.30  +   Rajmund Tavčar, 8. dan 
18.h  +   Rudi Majcen 

Srečanje svetopisem-
ske skupine bo v 
četrtek, 15. januarja 
po sveti maši. 

11. NED 
Jezusov krst 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Frančiška Križaj 

12. PON 
Tatjana 

18.h  +   starše in stare starše 
              Kristanc 

V letu 2015 bo: 

Sveta birma v 

nedeljo, 26. aprila ob 

10. uri, 

Prvo sveto obhajilo 

31. maja ob 10. uri, 

Župnijski misijon od 

18. do 25. oktobra. 

13. TOR 
Hilarij 

7.30  +   Franc Mrak 

14. SRE 
Odon (Oton) 

18.h  +   Jože Keršič, 30. dan 

15. ČET 
Absalom 

18.h  +   Dovjak in Kokalj 

16. PET 
Honorat 

18.h  +   Stane Okršlar, obl. 
Priprava na 

krščanski zakon: 
v Kranju, župnišče 
Tavčarjeva 43: 
30. jan.–1. feb. ob 
19.h 
 

Na Brezjah: nedelja, 
8., 15. in 22. februar 
ob 15. h v dvorani nad 
zakristijo 

17. SOB 
Anton puščavnik 

18.h   +   Pavla Dolžan 

18. NED 
2. nedelja med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Debeljak 
              in starše Gregorc 

 

Torek, 6. januar: Gospodovo 
razglašenje – sv. trije kralji 

Sveta maša ob 8. h in ob 18. h. 
Hvala vsem, ki ste sprejeli 
trikraljevske kolednike. Darove 
za misijone bodo zvečer položili 
k jaslicam, biramanci in otroci 
veroučne šole pa z njimi 
adventni nabiralnik dobrih del. 

Vsem se lepo zahva-

ljujem za pripravo 

lepega praznovanja 

božičnih praznikov. 

Bog vam povrni 
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Biti želim kakor vrata, 

zaprt za nevoščljivost in pohlepnost, 

odprt za darežljivost in požrtvovalnost. 

 

Biti želim kakor vrata, 

ki varujejo pred mrazom in mrzloto, 

odprt za toplino in srečanje z ljudmi. 

 

Biti želim kakor vrata, 

zaprt pred sebičnostjo in sovraštvom, 

odprt za ljubezen in razumevanje do bližnjega. 

 

Biti želim kakor vrata, 

ki Tebi – moj Bog, nudijo dom 

in mojemu bližnjemu dobroto, čas in zavetje. Amen. 

 
Jezus je rekel: »Jaz sem vrata, kdor skozi mene vstopi, bo rešen« 

(Jn 10, 9) 
 

Pogumno stopimo z njim v novo leto 2015  

in se vsak dan trudimo odpirati vrata Gospodu in bližnjemu. 

 

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


 

Bralci božje besede v nedeljo 

 

11.1.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 

 

11.1.2015 ob 10. uri: 

1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 

 

18.1.2015 ob 8. uri 

1. berilo Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 

 

18.1.2015 ob 10. uri 

1. berilo: Doroteja Okorn 

2. berilo: Bernarda Štern 
 

 

Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

6.1.2015: Gospodovo razglašenje  

Ko so pa zagledali zvezdo, so 

se silno razveselili. (Mt 2, 10) 
 

11.1.2015: Jezusov krst 

Brž ko je stopil iz vode, je 

zagledal nebesa, ki se 

razpirajo, in Duha, ki se je 

spuščal nadenj kakor golob. 
(Mr 1,10) 
 

18.1.2015:. 2. nedelja med letom 

Janez Krstnik se je ozrl na 

Jezusa, ki je šel mimo, in 

rekel: »Glej, Božje Jagnje!« 

(Jn 1,35-36) 

 

Iz župnijske statistike 

za leto 2014 
 

Sveti krst 

V občestvo Cerkve in župnijsko 

družino je bilo po zakramentu krsta 

sprejetih 16 novokrščencev.  

8 otrok se je rodilo v zakonski 

družini, 1 je iz civilnega zakona in 7 

v izvenzakonski skupnosti. 
 

Redno krščevanje je na prvo nedeljo 

v mesecu. Priprava na zakrament pa 

je v ponedeljek pred krstno nedeljo. 
 

Poroke 

Krščanski zakon sta v domači 

župniji sklenila 2 para, oklicanih pa 

je bilo 6 parov. 
 

Zaročenci naj priglasijo poroko vsaj 

en mesec pred načrtovanim 

datumom. Pred tem naj vsak par 

opravi pripravo na krščanski zakon. 

Obstaja več priprav, ki vam želijo 

pomagati, da bo vajin zakon srečen, 

trden in bogat. 
 

Prvo obhajilo 

Z evharističnim Jezusom se je v 

minulem letu srečalo 19 prvoobha-

jancev. Naj vam bo Jezus vedno 

sonce na poti vašega življenja. 
 

Pogrebi 

Z molitvijo in upanjem na večno 

življenje smo se poslovili s 

cerkvenim pogrebom od 27 

župljanov. Vse zakramente je pred 

smrtjo prejelo 10 oseb. 

9 jih je prejemalo redno obhajilo, 

8 jih je bilo neprevidenih. 

11. januar: Jezusov krst 
 

Tiste dni je prišel Jezus 
 iz Nazareta v Galileji in se je dal  

Janezu krstiti v Jordanu.  
In ko je stopal iz vode, je videl 
odpirajoča se nebesa in Duha, 

 ki je kakor golob prihajal nadenj 
 in na njem ostal;  

in zaslišal se je glas iz nebes:  
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 

imam veselje.« 
(Mr 1,9–11) 

 

Jezusov krst nas vedno spominja 

tudi na naš krst. S tem 

zakramentalnim dejanjem, s krstom, 

se za  nas zgodi nekaj velikega. Sv. 

krst nas namreč očiščuje grehov 

(tako izvirnega greha in vseh, pred 

krstom storjenih grehov!), hkrati pa 

nas tudi prerodi za Božje 

posinovljene otroke. Pri krstu smo 

deležni Božje narave, postali smo 

tempelj Svetega Duha in sodediči s 

Kristusom. Sv. krst je tako temelj 

našega krščanskega življenja in vrata 

k življenju v Svetem Duhu. S krstom 

se včlanimo v Cerkev in postanemo 

deležni njenega poslanstva. 

Kako pomemben je krst za naše 

zveličanje, potrjuje Jezus, ki pravi: 

»Kdor bo veroval in bo krščen, bo 

zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo 

obsojen!« (Mr 16,16). 
 

Tudi mi smo bili krščeni in pri krstu nas 
je Bog naredil za svoje otroke. Tako 
smo tudi mi postali njegovi ljubljeni 
sinovi in tudi za nas veljajo besede iz 
evangelija: »Ti si moj ljubljeni sin, nad 

teboj imam veselje.« Tudi mi smo 
prejeli poslanstvo, da bi tam, kamor 
nas je Bog postavil, posvečevali vse 
stvari in ljudi okoli sebe. Da bi vse po 
nas postajalo boljše in plemenitejše.  
Na praznik Jezusovega krsta se 
spomnimo svojega krsta, obudimo 
vero, da je tudi nas Bog sprejel za 
svoje ljubljene otroke in nam dal 
poslanstvo. Iskreno in ponižno ga 
prosimo, da bi vse stvari v moči 
svetega krsta posvečevali in se v 
zavesti, da nas Bog ljubi, bojevali 
zoper zlo v sebi in okrog nas. 
 

Papež Frančišek nas vabi, da ob tej 

nedelji ugotovimo datum svojega 

krsta, dan božjega posinovljenja. Pri 

krstu smo dobili svetniškega 

zavetnika, kot je Jezus dobil ime, 

določeno od Boga. Prav je, da bi krst 

in godovni dan bolj praznovali, kot 

rojstvo, saj duhovno rojstvo daleč 

presega biološko življenje. Če se 

torej imenujemo kristjani, to 

nakazuje, da naj živimo v Kristusu 

in Kristus v nas.  

 

Najbolj priljubljena Slovenska 

imena v letu 2013 so bila: Sara, Eva, 

Lara, Ema, Ana, Nika, … in Luka, 

Nik, Jakob, Filip, Žan,  Mark, … 

Največ Slovencev pa nosi imena: 

Marija, Ana, Maja, … in Franc, 

Janez, Anton, … 

 


