
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
12. PON 
Maksimiljan Celjski 19.h  +   starše Kokalj in Naglič 

13. TOR 
Gerald 

7.30  +   Franc Kern 
19.h  +   Rozalija Mikelj 30. dan 

14. SRE 
Kalist I. 19.h  +   Slavko Jezeršek 

15. ČET 
Terezija Avilska 

7:30  +   Stanislav Rode, 8. dan 
Zvečer doma ni maše. 
        v čast Sv. Duhu na Brezjah 

16. PET 
Marjeta Alakok 

9.h    +   Franc, Marija Debeljak 
              starše Gregorc 
19.h  +   starše in Karlo Pestar 

17. SOB 
Ignacij Antiohijski 

10.h  +   starše in brata Globavs 
19.h  +   Galetove in brata Tineta 

18. NED 
Misijonska nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ladislav Kovačič 

Vsako leto v oktobru 
praznujemo misijonsko 
nedeljo. Ta dan z 
molitvijo in darovi 
podpiramo slovenske 
misijonarje izven 
domovine. 
Letos pa misijonska 
nedelja sovpada z 
misijonom v naši 
župniji in dekaniji. Tudi 
slovenska dežela je 
potrebna misijona, 
vrnitve h Kristusu in 
prepoznavnemu življe-
nju iz vere.  

19. PON 
Janez Brebeuf 

9.h    +   Ivanka Truden 
19.h  +   Angelca Markun 

20. TOR 
Rozalina 

9.h    +   Ivanka Škofic 
19.h  +   Terezija Wolf 

21. SRE 
Uršula 

9.h  po namenu venca sv. Uršule 
19.h  +   Čufer 

22. ČET 
Janez Pavel II. 

9.h    +   Angela Kern 
19.h  +   Ivan Novak 

23. PET 
Janez Kapistran 

9.h         v dober namen 
19.h  +   starše, brate in sestro 
               Blaznik 

24. SOB 
Anton Marija Claret 

9.h    +   starše Zajc 
19.h  +   Albin Okorn 

25. NED 
žegnanjska nedelja 

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

Izšla je prva številka 
revije #najst. 
 Namenjena je mladim v 
času priprave na birmo, 
po birmi in 
srednješolcem. Revija 
želi na nevsiljiv način 
prenesti vrednote 
Evangelija novi 
generaciji kristjanov. 
Nekaj izvodov revije je 
za pokušino brezplačno 
na voljo na pultu. 

Dan pred misijonom, v četrtek, 15. oktobra 
zvečer na Kokrici ne bo svete maše. 
Na Brezjah bomo ob 19. uri obhajali 
evharistijo skupaj z misijonarji. Škof Franci 
Šuštar nam bo podelil misijonske sveče, ki 
bodo med misijonom gorele v župnijah. 

V župniji Zlato polje bo 
tudi letos potekala šola 
za zakon. Srečanja 
bodo vsako prvo in 
tretjo sredo v mesecu ob 
20. uri. 

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

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

 
 

 
 

BODI POZDRAVLJEN NAM ČAS MISIJONA 
 

                            
 

Dragi prijatelji 
• Vsi dnevi misijona naj bodo kakor praznik! Vsakdo naj se 

udeleži vsak dan vsaj ene svete maše in splošnega govora, ter 
svojega stanovskega srečanja. 

• Prvi dan misijona bomo ob 18. uri blagoslovili misijonski križ 
pred vhodom v župnijski dom. Po blagoslovu vabljeni otroci 
veroučne šole v prostore učilnice na prvo srečanje z misijonarjem. 
V času misijona ne bo rednega verouka. Veroučenci vabljeni vsak 
večer ob 18.30. uri na srečanje v učilnico. 



• Drugi dan misijona v soboto bo oratorijski dan, ki naj poveže 
učence veroučne šole in animatorje z misijonarjem. 

• Podrobnejši spored misijona bo priložen oznanilom in preko 
pošte gospodinjstvom. 

• Vsak dan misijona bo sveta maša dopoldan ob 9. uri, razen na 
oratorijski dan v soboto, 17. oktobra, ko so vsi učenci veroučne 
šole povabljeni k maši ob 10. uri. 

• K misijonu spada dobra spoved. Priložnost bo vsak dan, posebej 
v petek. Spoved ali duhovni pogovor v času misijona bo v 
cerkvi sv. Kancijana v Kranju vsak delovni dan od 8. do 12. 
ure in od 14. do 20. ure. 

• Bolne in ostarele, ki ne morejo v cerkev, bo misijonar obiskal 
že prvi dan misijona. Izrazite svojo željo. 

• Možnost osebnega pogovora z misijonarjem bo po dogovoru.  
• Povabite na misijon svoje prijatelje in znance, ki želijo narediti 

kaj več za svoje osebno duhovno življenje in želijo poglobiti 
svojo vero. 

 

 
 

Kaj je misijon? 
Misijon je duhovna prenova, kije namenjena vsem v župniji. Dnevi 
misijona so čas, ko se nas želi Bog dotakniti in nam podariti svoje 
darove. Misijon je čas, ko nas Bog želi še bolj povezati s seboj in kot 
občestvo župnije med seboj. Lahko rečemo, da so misijonski dnevi 
duhovne vaje župnije namenjene vsakemu posebej in vsem, ne glede 
na starost in stan. 
Cilj misijona je predvsem poglobitev osebne vere. Misijonski dnevi 
so priložnost, da naredimo korak bližje k Jezusu, kajti brez njega ne 
moremo ničesar storiti. Če bomo te besede prav razumeli, bo misijon 

gotovo dosegel svoj namen. 
Bog nas vabi, da vsak po 
svojih močeh sodeluje. 
Misijon bo vodil brat Andrej 
Feguš, minorit, župnik župnije 
svetega Jurija na Ptuju. Skušal 
nam bo pomagati, da bi si 
odgovorili na temeljna 
vprašanja duhovnega 
življenja, se z milostjo 
zakramentov okrepili in v srcu 
nosili spoznanje: Verujem. 
 
Misijona nikomur ne 
vsiljujemo. Veseli bomo, če se 
boste v misijonskem 
programu našli povabljene. 
Sicer pa sprejmite vabilo kot 
informacijo o dogajanju v naši 
župniji. 
 

Naj se uresniči misijonska 

molitev: 

da bomo hvaležni za dar vere, 

da bomo poglobili odnos do 

sv. maše in zakramentov, 

da bomo imeli pogum za 

dejavno ljubezen, 

da nas ne bo premagovalo 

malodušje in strah, 

da se bomo s srcem zavzeli za 

vsakega človeka, 

da bi imeli moč vzgajati mlade 

za zvestobo Jezusu in Cerkvi, 

da bi ohranili skrb za družino, 

dom in domovino. 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

18.10.2015 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
18.10.2015 ob 10. uri: 

1. berilo: Gal Gros 
2. berilo: Urša Pestar 

 
25.10.2015 ob 8. uri 

1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
25.10.2015 ob 10. uri 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Vesna Rogl 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

18.10.2015: 29. nedelja med letom 
misijonska nedelja 

Sin človekov ni prišel, da bi 

mu stregli, ampak da bi stregel 

in dal svoje življenje v odkup-

nino za mnoge.  (Mr 10,45) 
 

25.10.2015: 30. nedelja med letom 
žegnanjska nedelja 

Odvrgel je svoj plašč, skočil 

pokonci in pohitel k Jezusu 

(Mr 10,50) 

 

Čim več bo ponižnosti,  
tem bolj dobrotljivo  
bo naše govorjenje;  
 (Friderich Wilhelm Faber)  


