
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
21. PON 
sv. Peter Kanizij 18.h  +   Janko Kisovec 

22. TOR 
sv.Frančiška Cabrini 

7.30      za zdravje 
18.h  +   Franc Perhavec 

23. SRE 
sv. Janez Kancij 18.h  +   Ivanka Lakner 

24. ČET 
sv. Adam in Eva 17.h  +   Franc Kern 

Spoved pred božičnim 
praznikom je pred 
vsako sveto mašo.  
Spovednik gost: 
v torek od 17. ure dalje 
g. Zidar, 
v četrtek od 16. ure 
dalje g. Mitja. 

25. PET 
BOŽIČ 

00.h    za žive in umrle župljane 
9.h    +   Ladislav Kovačič 
17.h  +   Rajmund in Valentina 
              Tavčar 

Bolniki, ki jih ne 
obiščem na prvi petek:  
v sredo, 23. decembra 
po dogovoru. 

26. SOB 
sv. Štefan 

8.h    +   Slavka Grašič 
10.h  +   Dragica Polajnar 
18.h  +   Alojz Žagar 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v sredo, 23. 
decembra ob 16.30. uri. 

27. NED 
Sveta Družina 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Primož Strniša 

28. PON 
Nedolžni otroci 18.h  +   starše Strniša 

29. TOR 
sv. Tomaž Becket 7.30  +   starše Kumše 

30. SRE 
sv. Feliks I. 18.h  +   Lucijan Kovačič, obl. 

31. ČET 
sv. Silvester 17.h  +   Silvester Krumpestar 

1. PET 
Marija Božja mati 

9.h    +   Pogačnik Hočevar 
              Jožefa, Rok Slapar 
17.h  +   Franc Zevnik 

Sveti večer združi 
družino pri domačih 
jaslicah. Oskrbite si 
blagoslovljeno vodo, 
pripravite kadilo in 
primerno molitev za 
blagoslov doma in 
družine. 
Drugi sveti večer 
obhajamo pred prvim 
januarjem in tretjega 
pred praznikom Gospo-
dovega razglašenja. 

2. SOB 
sv. Bazilij veliki 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h   +   Marija Naglič 

3. NED 
2. ned. po božiču 

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

 

Pri polnočnici in na božični dan ste 
naprošeni k darovanju za potrebe 
domače cerkve. Letos smo bili dodatno 
obremenjeni s stroški kanalizacijskega 
priključka. Stroški so znašali 10.000€ in 
še niso pokriti v celoti. 

Vsi župljani lepo 
vabljeni k polnočnici. 
Že pol ure prej bo 
župnijski mešani pevski 
zbor pripravil božičnico 
iz posvečenih pesmi 
evropskih narodov ob 
spremljavi zgodovin-
skih instrumentov. 
Vsebino bodo povezo-
vale slovenske pesmi 

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

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

 
 

BOG NAM PRIHAJA NAPROTI   –   BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ 
 

 
 

Božič pravzaprav nima prav nič 
opraviti s tem, za kar ga je naredila 
potrošniška družba in velika večina 
ljudi. Božič ni samo prijeten 
družinski praznik – to niso mir, 
veselje, harmonija in prijaznost – 
omejeni na 48 ur! 
Božič – pravi božič postavi naš svet 
na glavo, je radikalen, želi 
preobrazbo. Bog, v katerega 
verujemo, postane človek. Ko nas 
Bog tako ljubi, da nam postane enak. 
In  tako  se  veliki,  vsemogočni  Bog 

naredi šibek in nemočen kot dete v 
jaslih. Tako zelo se nam približa, da 
sam postane človek. Tako zelo nas 
ljubi, da se spusti v našo temo, v našo 
bolečino, v našo žalost in našo 
omejenost. Tako se nam približa v 
podobi otroka, da bi vsaj v njem 
zaslutili nekaj o veličini Boga in ga 
mogoče celo dojeli. 
To je naš Bog, tako velik in močan, 
da se lahko naredi majhnega in 
šibkega. To je naš Bog, poln ljubezni, 
da se ves podari človeku. Bog, ki 
pride na svet. Ne čaka na to, da svet 
pride k njemu. Ne sedi milostljivo na 
prestolu, ne – prihaja nam naproti. Ne 
želi udobja, prihaja v našo resničnost 
– v našo temo, brezdomstvo, 
umazanijo in omejenost človeškega 
življenja. 
Ne čaka na to, da se podamo na pot 
do njega. On nam prihaja naproti. 
Prihaja k nam – ker nam je pogosto 
tako težko iti do njega. 
Božič je resnično praznik 
»naprotiprihajajočega« Boga. To je 
praznik Boga, ki pripoveduje o svoji 
ljubezni do človeka. In to je praznik 
ljudi, ki slavijo to Božjo ljubezen. 
Bog, ki nam prihaja naproti … ta 
advent … in skozi ves advent našega 
življenja.                        Po: A. Schwarz 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

27.12.2015 ob 8. uri: 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
27.12.2015 ob 10. uri: 

1. berilo: Jera Sitar 
2. berilo: Teja Sajovic 

 
3.1.2016 ob 8. uri 

1. berilo Ljubo Tomažič 
2. berilo: Mira Gale 

 
3.1.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

 
SVETOLETNO ROMANJE 

V RIM 
 

V letu usmiljenja po romarski poti k 
sveti Katarini Sienski, svetemu 
papežu Janezu Pavlu II, svetemu 
Frančišku Asiškemu in sveti Klari. 
 

Odhod 26. aprila, vrnitev 30. aprila 
2016. 
 

Podrobnejši program bo na voljo v 
januarju. Informacije pri Nadi Zelko, 
tel. 20 45 309. 
 
Naročniki verskega tiska preko 

župnije, ohranite zvestobo Družini, 

Ognjišču in Mavrici. Naročnino 

poravnajte v januarju pri svojih 

poverjenikih. 

BOŽIČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV 

Dragi sobratje duhovniki, redovnice, 
redovniki, bogoslovci, verniki in vsi 
ljudje dobre volje! 
Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo 
veliko luč; nad prebivalci v deželi smrtne 
sence je zasijala svetloba (Iz 9,1). 
Ta stavek preroka Izaija je tako 
preprost, a po drugi strani nosijo te 
besede v sebi osrednje sporočilo 
skrivnosti božičnega praznika. Misel 
preroka nam razodeva veliko resnico, 
da je Bog kot otrok po svojem Sinu 
stopil v naš svet in nas je po njem 
obsijala Božja slava (prim Lk 2,9). 
Božično skrivnost tako doživljamo kot 
vstopanje luči v naše življenje, ki je 
tolikokrat zaznamovano s sencami ali 
kdaj doživljamo tudi temo. Kako 
drugačen je prostor, ko ga osvetli luč. 
Tudi naše življenje je svetlo in lepše, ko 
vanj posije Božja Luč! 
Smo v jubilejnem svetem letu 
usmiljenja, ki želi na poseben način 
poglobiti v nas Božje usmiljenje, ki se 
kaže predvsem v sklanjanju Boga k 
nam. Ljudje nikoli ne bi našli Boga, če 
ne bi on naredil prvega koraka in bi ne 
prišel med nas. 
Želimo vam, da bi Luč, ki sije po Božjem 
Detetu, trajno sijala! Božje Dete nam 
pomaga preseči nas same, da smo 
sposobni živeti v ljubezni do vseh ljudi. 
Naj božična Luč radosti in miru zasije v 
nas, da bomo kot kresničke, sposobni 
svetiti v temi in kazati pot dobrote in 
ljubezni. 
V novem letu 2016 vam želimo, da bi 
bili vaši dnevi zaznamovani z mirom, 
dobroto, ljubeznijo, medsebojnim 
razumevanjem… Tako bo z naših 
obrazov odseval dobrohotni Božji 
pogled.                                   Vaši škofje 

OZNANILA 
 

 
Na četrto adventno nedeljo bomo 
pred mašo ob 8. uri sprejeli luč miru 
iz Betlehema. Skavti nam bodo 
prebrali letošnjo poslanico. Luč 
boste lahko prižigali pred 
cerkvenimi vrati vse do svetega 
večera. 

 
TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI 

 

»Koliko dobre volje pokažejo ljudje 

in kako širokosrčni se izkažejo ko 

sprejmejo kolednike.« (papež Frančišek) 

 
Tudi v naši župniji bodo oznanjali 
veselo sporočilo in prinašali 
blagoslov. Blagoslov kolednikov bo 
na praznik sv. Štefana pri sveti maši 
ob 10. uri. 
Z darovi bomo tudi letos pomagali 
slovenskim misijonarjem po svetu. 
 
Kdor želi povabiti kolednike, naj 
sporoči: 040 415 667 (Tušek) 
ali 040 983 701 (Grah) 

UČENCEM VEROUČNE ŠOLE 
 

Pred božičem bo verouk do srede, 
23. decembra po urniku. 
Devetdnevnico opravljamo vsak 
večer ob 18. uri do svetega večera. 
Učenci veroučne šole se udeležite 
svetih maš ob prazničnih dnevih. Na 
praznik svetih treh kraljev 6. 
januarja ob 18. uri položite svoj dar, 
ki ste ga zbirali v adventu, pred 
župnijske jaslice, kamor bodo prišli 
z darovi tudi trikraljevski koledniki. 
 
Redni verouk se prične v četrtek, 
7. januarja. 
 

PRVE SOBOTE 
 

Bližamo se stoletnici fatimskih 
dogodkov. Marijin klic k pokori in 
molitvi rožnega venca je vedno 
aktualen. Mnogi romajo v Fatimo in 
tam molijo. Fatimsko svetišče pa kip 
Marije romarice pošilja tudi po 
svetu. Konec maja ga bomo sprejeli 
tudi v naši župniji. 
Duhovno se na ta dogodek najlepše 
pripravljamo, če poživimo obhajanje 
prvih sobot v mesecu, ki vsebuje 
zakrament sprave, zadostilno sveto 
obhajilo in molitev dela rožnega 
venca. 
Na zadnji dan koledarskega leta je 
tudi četrtek pred prvim petkom. Po 
zahvalni pesmi bo še polurna 
adoracija Svetega Rešnjega Telesa. 
Na novoletni dan (prvi petek) bom 
preko dneva obiskal z zakramenti 
bolnike in ostarele. 
 


