
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
7. PON 
sv. Ambrož 18.h  +   Marija Zelko 

8. TOR 
Brezmadežna 

8.h   +  starše, brate, sestre Barle 
18.h +  Marija Cvirn 

Dekanijsko srečanje 
ŽPS bo v nedeljo, 13. 
decembra ob 15. uri v 
župniji Besnica. 

9. SRE 
sv. Peter Fourier 18.h  +   Janez Sušnik 

10. ČET 
Loretska Mati Božja 18.h  +   Martin Miklaužič 

Sestanek s starši otrok 
2. razreda bo v 
ponedeljek, 14. decem-
bra ob 19. uri. 

11. PET 
sv. Damaz I. 18.h  +   starše Ilijaž 

12. SOB 
Devica Marija 
iz Guadalupe 

7.30  +   Marija Nunar 8. dan 
18.h  +   Vinko Kepic in Julijana 
              Podakar 

Sestanek s starši  
birmanskih kandidatov 
bo v torek, 15. 
decembra ob 19. uri. 

13. NED 
3. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Peter Pavc 

14. PON 
sv. Janez od Križa 18.h  +   Jerina 

Srečanje svetopisemske 
skupine bo v četrtek, 
17. decembra po sveti 
maši. 

15. TOR 
sv. Marija di Rossa 

7.30  +   Janez Šink 
19.h  +   Franc in Marija Robljek 

16. SRE 
sv. Adelajda 18.h  +   Štular – Brezarjeve 

17. ČET 
sv. Janez de Matha 18.h  +   Marija Štern, 30. dan 

Priložnost za spoved je 
vsak dan pred sveto 
mašo V petek, 18. in 
soboto, 19. decembra 
pa od 16. ure dalje. 

18. PET 
sv. Vunibald 18.h  +   Stanislav Rode 

19. SOB 
sv. Urban 18.h       za domovino 

20. NED 
4. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Regina Poljka 

Molitvena ura za 
duhovne poklice 
kranjske dekanije bo na 
Brezjah 4. adventno 
nedeljo ob 15. uri.  
Priložnost za spoved. 

Ministrantske vaje 
bodo v soboto, 12. in 
19. decembra ob 10. uri. 

Marija adventna romarica 
Vsako leto Jezusu pripravlja bivališče v naših družinah 
in župniji. V ponedeljek, 7. decembra bo prvič 
poromala iz cerkve. Lepo povabljeni, da v zakristiji 
izbertete datum, kdaj ste jo pripravljeni sprejeti. 
 
Božična devetdnevnica je bližnja priprava na praznik 
Jezusovega rojstva. Posebej izbrana božja beseda nam 
že vnaprej prinaša božično veselje. Pričetek v torek, 
15. decembra. 

Darovanje za zimsko 
ogrevanje cerkve bo v 
nedeljo, 13. decembra 
pri vseh svetih mašah. 

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

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

 
 

JUBILEJ SVETEGA LETA USMILJENJA 2015-2016 

 
Stopili smo v novo cerkveno leto in 
istočasno v izredno sveto leto Obličje 
usmiljenja. Milostni čas bo trajal od 
praznika brezmadežnega spočetja, 8. 
decembra 2015 do praznika Jezusa 
Kristusa kralja vesoljstva, 20. 
novembra 2016. 
Cilj tega leta je, da bi se nas dotaknil 
Jezus Kristus in nas spremenil s 
svojim usmiljenjem, da bi tudi mi 
postali pričevalci usmiljenja. Papež 
bo v Rimu odprl svetoletna vrata 
bazilik, prav to se bo zgodilo tudi v 
vseh škofijskih stolnicah in nekaterih 
pomembnih cerkvah. V njih lahko 
verniki ob obisku svete maše ob sveti 
spovedi, prejemu obhajila in molitvi 
po namenu papeža prejmejo 
svetoletni odpustek. 

 

Sveto leto je priložnost, da znova 
premislimo svoje življenje v luči 
neizmerne božje ljubezni in 
njegovega usmiljenja. 
Usmiljeni Bog se sklanja h grešnemu 
človeku na najbolj otipljiv način v 
spovednici. Ta je v svetem letu 
usmiljenja zelo poudarjena. V 
zakramentu sprave se Jezusovo 
usmiljenje razliva na grešnika, ki ni 
več grešnik, ko zasliši odrešilne 
besede: »Jaz te odvežem tvojih 
grehov v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha.« 
V letu usmiljenja moramo zopet 
odkriti pomen zakramenta sprave, 
sprave z Bogom in vsem stvarstvom, 
posebej s tistimi, s katerimi pogosto 
zaškriplje.  
V tem letu bomo oči uprli tudi v 
mater Marijo, ki je mati usmiljenja. 
Kot srednica milosti nam bo 
posredovala božje usmiljenje, zlasti, 
ko bo od 13. maja do 23. oktobra med 
nami kip Fatimske Marije romarice. 
 

»Nihče ne more biti izključen iz 

božjega usmiljenja. In Cerkev je 

dom, ki sprejme vsakogar in nikogar 

ne zavrne. Večji, ko je greh, večja 

mora biti ljubezen Cerkve do tistih, 

ki se spreobrnejo.«         papež Frančišek 



3. adventna nedelja 
 

 
 

Odgovoril jim je:  
»Kdor ima dve suknji, naj eno 

podarí tistemu, ki je nima; in kdor 
ima jedi, naj ravna enako.«  

Janez je vsem govoril:  
»Jaz vas krščujem z vodo,pride 

pa močnejši od mene in jaz nisem 
vreden, da bi mu odvezal jermen  

njegovega obuvala: on vas bo 
krstil s Svetim Duhom in z 
ognjem.     (Lk 3,11.15–16) 

 
Želimo spolnjevati tvoje naročilo  
in deliti svoje imetje z brati.  
Ne bomo več zahtevali izobilja, 
zadovoljni bomo s tem, kar imamo.  
Vse prihaja iz tvoje roke,  
tvoja darežljivost je brezmejna.  
Četudi kdaj odmakneš svojo dlan,  
nikoli ne odtegneš blagoslova.  
Omahljivi smo v zaupanju  
in vztrajni v nenehnih prošnjah. 
Sprejemaš nas z vsemi slabostmi, 
nevredne, da bi se ti približali.  
Pa vendar ti prihajamo naproti  
kakor Janez Krstnik,  
ki krščuje z vodo,  
dokler ne pošlješ Svetega Duha,  
da se prerodimo v njegovih studencih,  
v slapovih Božje milosti.  

 Berta Golob, Zahvala za Božji kruh 

4. adventna nedelja 
 

 
 

Ko je Elizabeta slišala  
Marijin pozdrav, je dete  

v njenem telesu poskočilo;  
in Elizabeta je bila napolnjena s  

Svetim Duhom in je z  
močnim glasom vzkliknila:  

»Blagoslovljêna ti med ženami in 
blagoslovljèn sad tvojega telesa!  
In od kod meni to, da pride k meni 

mati mojega Gospoda? 
(Lk 1,41–43) 

 
Pozdrava Zdrava Marija ni izrekel 
človek, ampak je prvi del molitve, ki jo 
kristjani velikokrat ponavljamo – izrekel 
ga je angel pri oznanjenju: »Zdrava, 
milosti polna, Gospod je s teboj« (Lk 
1,28). Tem sledijo Elizabetine besede, 
ki jih beremo v evangeliju 4. advente 
nedelje: »Blagoslovljena ti med ženami 
in blagoslovljen sad tvojega telesa!« (Lk 
1,42). 

 

Ko je Elizabeta zaslišala Marijini 

pozdrav, »se je dete veselo zganilo v 

njenem telesu«. Elizabeta je bila 

napolnjena s Svetim Duhom in spoznala 

Marijo kot Odrešenikovo mater in jo 

blagrovala, ker je verovala Božji 

obljubi. Marija pa ji je v svoji 

ponižnosti odgovorila s slavospevom: 

»Moja duša poveličuje Gospoda.« 

 

S pesmijo slavimo Gospoda 
 

Vabimo vas, da se pridružite 
pevskemu zboru 

 
Ob prazniku svete Cecilije se vsako 
leto s hvaležnostjo spomnimo vseh, 
ki bogatite bogoslužje z lepim 
petjem in občestvu pomagate dvigati 
duha k Bogu. 
Vsak se po svojih močeh trudi in je 
dolžan dejavno sodelovati pri 
bogoslužju. Župnijski pevski zbor pa 
ima pri tem še posebno vlogo. V 
želji, da obogatimo dosedanji 
cerkveni pevski zbor tudi z vašim 
glasom, vas prosimo za velikodušno 
odločitev in pogum, da tudi vaš glas 
sodeluje in še bolj polepša nedeljsko 
bogoslužje. Naj zadonijo vaši 
glasovi Bogu v čast in tudi nam v 
veselje. 
 

Pevske vaje so vsako sredo ob 20. 
uri.   Prisrčno povabljeni! 

 
Otroško mladinski pevski zbor pa 
ima vaje vsak torek ob 18. uri. 
Tudi ta skupina vabi v svojo sredo 
nove pevce. 
Zberite pogum, ne bojte se! 
 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

13.12.2015 ob 8. uri: 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

13.12.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Vesna Rogl 

2. berilo: Sara Peklenik 
 

20.12.2015 ob 8. uri 
1. berilo Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
20.12.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Ostanite zvesti naročniki verskega 
tiska! 

 
Letna naročnina za Ognjišče 
znaša 29,70€;  
 

 
Družina v prihodnjem letu z vašo 
pomočjo spolnjuje poslanstvo 
obveščanja, oznanjevanja in 
pričevanja. V prihodnjem letu bo 
cena posamezne številke 1,90€. 
Za vse, ki boste celoletno naročnino 
poravnali do konca januarja, velja 
stara cena 96,20€, pozneje pa 98,80€ 
 
Naročnino poravnajte pri 
raznašalcih. Bog vam povrni. 


