
 

 Izdala Župnija Kokrica, odgovarja Jože Klun, župnik.  

Kaj je misijon? 

Misijon je duhovna prenova, namenjena vsem prebivalcem župnije. 

Povabljeni duhovniki, ljudski misijonarji, ob srečanjih utrjujejo kristjane v 

veri, oddaljene pa želijo pritegniti bližje župnijskemu življenju.  

Župnija Kokrica vabi vse župljane, prijatelje, sorodnike in druge goste na 

srečanja, ki bodo v cerkvi in veroučni učilnici. Misijon je dekanijski 

dogodek, zato smo vabljeni tudi na skupne prireditve. 

 Sobota, 17. 10., po sv. maši – večer duhovno-ritmične glasbe za 

mlade (skupini Odsev in Dotik) v Šmartinskem domu v Stražišču 

 Nedelja, 18. 10., po večerni sv. maši, molitev za mir in sožitje v 

mestu v župnijski cerkvi v Kranju 

 Ponedeljek, 19. 10., ob 20.00 – srečanje za uniformirane 

poklice (policisti, gasilci, vojaki) v Šmartinskem domu 

 Torek, 20. 10., ob 19.00 – predavanje dr. Jožeta Krašovca o 

Svetem pismu v Mestni knjižnici 

 Sreda, 21. 10., ob 20.00 – okrogla miza Od naravnega rojstva 

do naravne smrti v Besnici 

 Četrtek, 22. 10., ob 19.30 – okrogla miza Krščanstvo, znanost, 

umetnost, kultura (dr. Anton Stres, dr. Žiga Turk, moderira dr. 

Peter Vencelj) 

 Petek, 23. 10., ob 20.00 – procesija z Marijino podobo na 

Šmarjetno goro, pete litanije Matere Božje, bakle; na koncu 

dobrote iz popotnih torb 

 Sobota, 24. 10., ob 20.00 – srečanje mladih iz dekanije Kranj 

v župnijski cerkvi sv. Kancijana 

Povabljeni smo, da si v času misijona vzamemo čas in se udeležujemo 

svetih maš in drugih dogodkov. Misijonar bo vsak dan na voljo tudi za 

spoved in duhovni pogovor. Prav gotovo bo vsak našel nekaj zase. 

Misijon bo vodil pater Andrej Feguš, župnik v župniji sv. Jurija na Ptuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Misijon v župniji 
Kokrica 

15.–25. 10. 2015 
Dekanija Kranj 



 

      

Četrtek, 15. oktober 2015 – ZAČETEK MISIJONA NA BREZJAH 
19.00: sveta maša za blagoslov misijona kranjske dekanije (škof Franc 
Šuštar) 
 

1. dan – MISIJON, ČAS MILOSTI  
Petek, 16. oktober 2015 
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
čez dan: obisk bolnikov in starejših 
18.00: blagoslov misijonskega križa, srečanje z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
 

2. dan – BODITE KAKOR OTROCI 
Sobota, 17. oktober 2015 
9.00–14.30: oratorijski dan 
10.00: sveta maša in misijonski nagovor 
16.00: refleksija in srečanje z mladimi 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
 

3. dan – BOG IN JAZ 
Nedelja, 18. oktober 2015 
8.00: sveta maša in misijonski nagovor 
9.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
10.00: sveta maša in misijonski nagovor  
19.00: srečanje z zakonci 
 

4. dan – SVETO PISMO, NAMENJENO MENI IN TEBI – ŽIVLJENJE Z 
BOGOM  
Ponedeljek, 19. oktober 2015 
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po sveti maši: srečanje z ovdovelimi 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši srečanje z župnijskimi sodelavci 
  
5. dan – ZAKRAMENTI, NAŠI VODNIKI 
Torek, 20. oktober 2015  
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši srečanje z očeti 

 
 
6. dan – CERKEV, NAŠ DOM 
Sreda,  21. oktober 2015 
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši čaščenje Najsvetejšega do 21.00 
 

7. dan – EVHARISTIJA, MOČ MOJEGA ŽIVLJENJA  
Četrtek, 22. oktober 2015 
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši: srečanje s starimi starši 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši srečanje z materami 
 

8. dan – SPOVED, KLJUČ DO SREČE 
Petek, 23. oktober 2015 
9.00: sveta maša in misijonski nagovor, priložnost za spoved do 12.00 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor, priložnost za spoved po 

16.00 
po maši srečanje z dekleti in fanti 
 

9. dan – MARIJA, NAŠA MATI  
Sobota, 24. oktober 2015  
9.00: sveta maša in misijonski nagovor 
po maši srečanje z ostarelimi, bolniki in invalidi 
18.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
19.00: sveta maša in misijonski nagovor 
 

10. dan – CERKEV V MALEM, CERKEV V VELIKEM  
Nedelja, 25. oktober 2015 
8.00: sveta maša in misijonski nagovor 
9.30: srečanje in priprava na sveto mašo z otroki veroučne šole 
10.00: družinska sveta maša, misijonski nagovor ter sklep svetega 

misijona z zahvalno pesmijo 


