
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
22. PON 
Janez Fisher 

19.h  +   Ana, Jože in Martin 
              Mrgole 

23. TOR 
Jožef Cafasso 7.30  +   Angelca Krč 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v sredo, 24. 
junija ob 17.30.  

24. SRE 
Roj. Janeza Krstnika 

19.h  +   starše in vse domače 
               Zabret 

25. ČET 
Dan državnosti 

  8.h       za domovino 
         +   Ladislav Kovačič 

26. PET 
Jožefmarija Escriva 19.h  +   Peter Roblek 

27. SOB 
Ema Krška 

19.h  +   starše, brate in sestre 
               Štular 

28. NED 
13. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Rozalija in Jože Platiša 

29. PON 
Peter in Pavel 

8.h    +  Franc in Ivanka Košnjek 
19.h  +   Peter Štular 

30. TOR 
Oton Bamberški 7.30  +   Tomaž Štular 

 
 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 5. julija po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
pripravo v soboto, 27. 
junija ob 17.30. uri. 
S seboj prinesite 
otrokov rojstni list, 
potrdilo za botra in 
družinsko knjižico. 

1. SRE 
Estera 19.h  +   Albin Rozman 

2. ČET 
Ptujskog. Mati božja 

19.h  +   Milka Miklavčič 
              Za duhovne poklice 

Molitvena ura za 
domovino bo v sredo, 
24. junija po sveti maši. 

3. PET 
Tomaž 19.h  +   Jože Zupančič, obl. 

4. SOB 
Urh 

7.30         v čast Marijinemu srcu 
19.h   +   Žan Zupanc 

Na prvi četrtek, 2. 
julija vabljeni k 
adoraciji po sveti maši 
do 21. ure. 

5. NED 
Ciril in Metod 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Janez Resnik, obl. Na prvi petek bova z 

gospodom Mitjem 
obiskala bolnike in 
ostarele po domovih. 

Pričetek letošnjega Oratorija bo v nedeljo, 5. julija s 
sveto mašo ob 10. uri. Osrednja oseba Oratorija bo sv. 
Dominik Savio. Geslo Oratorija 2015 »Hočem biti 
svet«, odraža Dominikovo življenjsko hrepenenje, da 
bi svoje življenje vsak trenutek dneva posvečal Bogu in 
služenju drugim ter postal svet. Za Dominikovo 
svetništvo je bilo značilno veselje, vestno izpolnjevanje 
vsakodnevnih dolžnosti, pripravljenost za pomoč 
drugim in tesen odnos z Bogom.  

Namesto cvetja na grob 
+ Mariji Naglič so 
darovali za svete maše 
bratranec Janez Tičar, 
Marjanca Potočnik in 
sosedje. Bog povrni. 

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

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

 
 

 
 

BOG IN STISKA 
 

»Kdor moliti ne zna, naj se na morje 
poda,« je to dejstvo strnil pregovor. Tudi 
v današnjem evangeliju se Kristus s 
svojimi učenci poda na »morje«, kjer je 
nastal »velik vihar in valovi so pljuskali v 
čoln« (Mr 4,36). Učenci so se prestrašili 
in zbudili Jezusa.  
Podobno ravna večina ljudi. V stiski 
pokličejo Boga. Prej ga ne poznajo, v 
trenutku preizkušnje pa začnejo moliti in 
se obrnejo nanj. Ne bi obsojal takega 
početja. Številni ljudje se prav prek 
stiske in preizkušnje približajo Bogu. Ko 
izkusijo Božjo bližino v stiski, postanejo 
verni in svojo vero potem tudi zares 
živijo. So pa tudi ljudje, ki pokličejo Boga 
na pomoč v težavi, ko je ta mimo, pa 
nanj pozabijo in živijo, kakor da ga ne bi  

bili nikoli srečali. Ti pojmujejo Boga kot 
rešilni jopič. V nevarnosti si ga 
nadeneš. Ko je nevarnost mimo, pa ga 
odvržeš. Niso iskreni v odnosu do 
Boga. Iskrenost z Bogom se tudi sicer 
spozna v stiski. Iskreno vernim ljudem, 
ljudem, ki res verujejo v Boga in ga ne 
pojmujejo kot rešilni jopič, se to pozna 
tudi v trenutkih, ko se v njihovem 
življenju razbesni vihar. Stiska je tudi 
nekakšen preizkus. Lahko je živeti in 
lahko je govoriti o Bogu, dokler ti gre v 
življenju dobro. Ko pa divja nevihta … 
Ostaja še ena vrsta ljudi, ki v stiski 
trdijo, da ni Boga in takrat ponovijo že 
tisočkrat izrečen stavek: »Če bi bil Bog, 
trpljenja ne bi bilo.« Nekaj tega 
mišljenja je bilo tudi v apostolih, saj 
Jezusu očitajo: »Ti ni mar, da se 
potapljamo?« Tudi oni ne morejo 
razumeti, da Kristus spi in se ne zanima 
za vihar, v katerem so se znašli učenci. 
Tudi njihova vera se je znašla na 
preizkušnji. Toda učenci so doživeli 
pomiritev viharja; to je utrdilo njihovo 
vero v tistega, »ki sta mu pokorna celo 
veter in morje«. Res pa je tudi, da so ga 
»vzeli s seboj v čoln«, v čoln svojega 
življenja, zato je bil z njimi tudi sredi 
viharja. Bi ga poklicali v viharju, če ne bi 
že prej plul z njimi po morju življenja? 
Prosimo Gospoda, da bi ga tudi mi vzeli 
v čoln svojega življenja in čutili njegovo 
blagodejno navzočnost takrat, ko bodo 
naš čoln premetavali valovi.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

28.6.2015 ob 8. uri: 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
28.6.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Anže Cunk 

2. berilo: Sara Peklenik 
 

5.7.2015 ob 8. uri 
1. berilo Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

5.7.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

24.6.2015: Roj. Janeza Krstnika 
Otrok pa je rastel in se krepil v 

duhu. In živel je v puščavi do dne, 

ko je nastopil pred Izraelom (Lk 1,80) 
 

28.6.2015: 13. nedelja med letom 
Deklico je prijel za roko in ji rekel: 

»Talíta kum,« kar v prevodu 

pomeni: »Deklica, rečem ti, 

vstani!« (Mr 5,41) 
 

29.6.2015:. Sv. Peter in Pavel 
Simon Peter je odgovoril; rekel mu 

je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga« 
(Mt 16,16). 
 

5.7.2015:. Sv. Ciril in Metod 
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir 

da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11) 

 
 

29. junij: sv. Peter in Pavel 
 

Gospod, ti si naše upanje, 
da bomo nekoč tudi mi mogli reči: 

»Dober boj sem dobojeval, 
vero ohranil.« 

Ob  spominu na tvoja apostola 
Petra in Pavla 

se ti zahvaljujemo za novomašnike, 
ki stopajo v tvoj vinograd. 

 
Letos bodo v naši nadškofiji 
posvečeni: 
• Blaž Dobravec iz župnije Bloke, 
• Aljaž Kraševec iz župnije Sveta 

Trojica nad Cerknico, 
• Gašper Mauko iz župnije 

Radovljica, 
• Peter Možina iz župnije Martenja 

vas, 
• Boris Rozman iz župnije Sora. 
• brat Mitja Marija Ponikvar, 

kapucin iz župnije Cerknica, 
• jezuit Andrej Brozovič iz župnije 

Ljubljana Rakovnik 
 
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski 
stolnici v soboto, 27. junija ob 9. uri. 

Za svetost duhovnikov 
 

Jezus, večni Veliki Duhovnik,  

ohrani svoje duhovnike  

v zavetju svojega Božjega Srca,  

da jim nihče ne bo mogel 

škodovati.  

Ohrani neomadeževane  

njihove maziljene roke,  

ki se vsak dan dotikajo  

tvojega presvetega Telesa. 

Ohrani čiste njihove ustnice,  

ki jih je pordečila tvoja 

dragocena kri.  

Ohrani njihovo srce čisto in sveto,  

ki je zapečateno z vzvišenim 

znamenjem  

tvojega slavnega duhovništva.  

Naj rastejo v ljubezni 

in zvestobi do tebe.  

Obvaruj jih vsega posvetnega.  

Daj jim z oblastjo spreminjati 

kruh in vino  

tudi moč spreminjati srca.  

Blagoslovi njihovo delo 

z obilnimi sadovi  

in podari jim nekoč krono večnega 

življenja.  

Amen.                           Sv. Terezija Deteta Jezusa 

 

Molitev za domovino 
 

Nebeški Oče, postavil si nas  
v to lepo domovino 

da bi izpolnili svoje poslanstvo  
in bili odprti za življenje. 
Vendar  nas mnoge sile   

odvračajo od tega; 
prevečkrat iščemo sebične koristi  

in pozabljamo na druge. 
Zato te prosimo za dar  

skesanosti in spreobrnjenja. 
Naj tvoj Duh zaveje nad možmi  

in ženami, ki nas vodijo,  
da bodo delovali za pravičnost  

in razvoj domovine, 
nam državljanom pa pomagaj,  

da bomo odgovorni na svojem mestu 
in da se bomo kljub razlikam  

veselili drug drugega. 
Pomagaj nam podpirati mlade,  
biti blizu družinam in ostarelim 

ljudem. 
Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. 

Na priprošnjo nebeške  
matere Marije se nas usmili. 

 Prosimo te, podeli nam  blagoslov 
 za naše osebno in skupno življenje. 

Amen. 

 
 

Domovina je naša ljuba mati.  
Bodimo si med seboj kakor 
 dobri otroci in pomagajmo 

 iz vseh moči k sreči domovine  
in vsakega prebivalca. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 
 


