
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
4. PON 
sv. Angela Folinjska 18.h  +   Marija Nunar, 30. dan 

5. TOR 
sv. Emilijana 

7.30 za modrost vnukov 
18.h  +   Ivanka Trudn 

6. SRE 
sv. trije kralji 

8.h    +   Marija in Janko Oman 
18.h       za duhovne poklice 

7. ČET 
sv. Rajmund Penjaf. 18.h  +   Samo Krč, 30. dan 

8. PET 
sv. Severin Noriški 18.h  +   Julka Hostar 

Prisrčna zahvala vsem, 
ki ste sodelovali pri 
lepem oblikovanju 
božičnega bogoslužja. 
Posebej pevskim zboru 
za izvirno božičnico. 
Bog povrni vsem, ki ste 
pri božičnih mašah 
darovali za potrebe 
župnije. 

9. SOB 
sv. Hadrijan 18.h  +   Franc Mrak 

10. NED 
Jezusov krst 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc, Marija Debeljak 

11. PON 
sv. Pavlin Oglejski 18.h  +   Marija Naglič 

12. TOR 
sv. Tatjana 7.30  +   Ivanka Škofic 

Krščevanje bo na 
nedeljo Jezusovega 
krsta, 10. januarja po 
maši ob 10. uri. Starše 
krstnih kandidatov 
vabim na krstni pogovor 
in pripravo v 
ponedeljek, 4. januarja 
po maši. 

13. SRE 
sv. Hilarij 18.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

14. ČET 
sv. Odon 18.h       za zdravje 

Redna seja ŽPS bo v 
četrtek, 14. januarja ob 
19. uri. Vsi člani lepo 
povabljeni. 

15. PET 
sv. Absalom 18.h  +   Stane Okršlar 

16. SOB 
sv. Honorat 

18.h   +   starše in stare starše 
               Kristan 

17. NED 
2. ned. med letom 

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

Drugje bo opravljenih 10 maš za + Marijo Nunar. 
(g. Mitja). 
 

Namesto cvetja so darovali za sv. maše in cerkev: 
+ Mariji Nunar: sin Franc in domači, Finžgarjevi, 
Cunkovi, Lovro z družino in Štefetovi. 
 + Samu Krču: teta Tončka z družino. 
+ Mariji Babič: hčerka Lea, Bohinčevi iz Ovsiš 
 in sosedje. 

Vsem Bog povrni 

 
Na praznik treh kraljev 
bodo vaš dar položili k 
jaslicam koledniki in 
učenci veroučne šole, ki 
so v adventu mislili na 
lačne otroke po svetu. 
Česar se mi veselimo, 
radi z drugimi delimo. 

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

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

 
 

 
 

In Beseda se je učlovečila in 
se naselila med nami;  

in videli smo njeno slavo, 
slavo kakor edinorojenega 

 od Očeta: polno milosti  
in resnice.  

Janez je o njej pričeval in 
klical: »Ta je bil, o katerem 
sem rekel: On, ki pride za 

menoj, je pred menoj, ker je 
bil prej, ko jaz.« 

(Jn 1,14-15) 

Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM 
STOPAMO V NOVO LETO 

 

Gospod, bodi pred menoj 
 in mi pokaži pravo pot. 

Gospod, bodi poleg mene 
 in me brani. 

Gospod, bodi za menoj 
 in me obvaruj pred zalezovanjem 

hudobnih ljudi. 
Gospod, bodi pod menoj, reši me 
iz zanke in me ujemi, če padem. 

Gospod, bodi v meni 
 in me potolaži, če sem žalosten. 
Gospod, bodi okoli mene in me 

brani pred tistimi, ki me napadajo. 
Gospod, bodi nad mano 

 in me blagoslovi. 
Amen. 

 

Jezus je beseda, 

 ki jo je treba razglašati. 

Jezus je resnica, 

 ki jo je treba povedati. 

Jezus je življenje, 

 ki ga je treba živeti. 

Jezus je ljubezen, 

 ki jo je treba ljubiti. 

Jezus je veselje, ki ga je treba 

deliti z drugimi… 

Zame je Jezus moje vse nad vsem.  
M. Terezija 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

10.1.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
10.1.2016 ob 10. uri: 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Neža Sitar 

 
17.1.2016 ob 8. uri 

1. berilo Matija Strniša 
2. berilo: Alenka Gašperlin 

 
17.1.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Teja Sajovic 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 

 
6.1.2016: Gospodovo razglašenje  
Ko so pa zagledali zvezdo, so se 

silno razveselili. (Mt 2, 10) 

 
10.1.2016: Jezusov krst 
»Jaz vas krščujem v vodi, pride 

pa močnejši od mene, on vas bo 

krstil v Svetem Duhu in ognju« 
(Lk 3,16). 

 
17.1.2016:. 2. nedelja med letom 
Tako je Jezus v galilejski Kani 

naredil prvo od znamenj in 

razodel svoje veličastvo. 
(Jn 2,11) 
 

10. januar – Jezusov krst 
 

 
 
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst 

in je bil tudi Jezus krščen 
ter je molil, se je odprlo nebo: 
in nadenj je prišel Sveti Duh 
v telesni podobi kakor golob; 
in iz nebes se je začul glas: 

»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 
imam veselje.« 
(Lk 3, 21-22) 

 

Božični čas se zaključi s praznikom 
Jezusovega krsta, ki ga praznujemo 
na nedeljo po svetih treh kraljih. Ta 
praznik nas želi spomniti tudi na naš 
lastni krst, ki je podaril božje 
življenje v nas. V sebi nosimo Božje 
zagotovilo: »Ljubljen si prav takšen, 
kakršen si«. 
Ko razmišljamo o krščanskem 
življenju, moramo začeti pri temelju, 
se pravi pri krstu, v katerem človek 
prevzame ime Jezusa Kristusa. Z 
zakramentom krsta postanemo 
kristjani. Pri krstu dobi človek z 
odpuščanjem grehov novo življenje.  

Iz župnijske statistike 
za leto 2015 

 

Sveti krst 
V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 14 novokrščencev – 6 deklic 
in 8 dečkov. 4 krščenci prihajajo iz 
zakonskih družin.  

Poroke 
Krščanski zakon so v domači župniji 
sklenili 4 pari, oklicanih pa je bilo 8 
parov. 
 

Zaročenci naj priglasijo poroko vsaj 
en mesec pred načrtovanim datumom. 
Pred tem naj vsak par opravi pripravo 
na krščanski zakon. Obstaja več 
priprav, ki vam želijo pomagati, da bo 
vajin zakon srečen, trden in bogat. 
 

Letos bo prva priprava na zakon: 
Kranj, Tavčarjeva 43; 29., 30. in 31. 
januarja ob 19. uri. Info: 04 280 7200. 
Brezje: 14. 21., 28. februar, 
info: 04 537 0700 
 

Prvo obhajilo 
Z evharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 23 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 
 

Sveta Birma 
Zakrament potrditve v veri je prejelo 
v cerkvi sv. Lovrenca 29 birmancev.  
Birmanci, ostanite poslušni sv. Duhu. 
Radi se mu priporočajte za 
razsvetljenje in pravo odločitev. 
V veselju in stiski naj iz srca prihaja 
beseda: Pridi, sveti Duh. 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s cerkvenim 
pogrebom od 26 župljanov.  
Vse zakramente je pred smrtjo prejelo 
13 oseb. 
Gospod, daj jim večni pokoj. 
 

Pred pogrebnim slovesom se vedno 
dogovorimo za molitev v poslovilni 
vežici. Po molitvi sem tudi vedno na 
razpolago za zakrament spovedi. 
 
YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Zakaj se je Jezus dal krstiti Janezu, 
čeprav je bil brez greha? 
 
»Krstiti pomeni potopiti se.« V 
svojem krstu se je Jezus potopil v 
zgodovino greha vsega človeštva. S 
tem nam je dal znamenje. Da bi nas 
odrešil naših grehov, se bo nekega 
dne potopil v smrt, vendar ga bo 
moč njegovega Očeta spet obudila v 
življenje.  
Grešniki – vojaki, vlačuge, cestninarji 
– so prihajali k preroku Janezu, ki je 
krščeval, ker so iskali »krst 
spreobrnenja in odpuščanje grehov« 
(Lk 3,3). Jezus tega krsta sploh ni 
potreboval, ker je bil brez greha. S 
tem, da je sprejel ta krst, nam kaže 
dvoje: Jezus sprejema naše grehe 
nase. Jezus razume svoj krst kot 
podobo svojega trpljenja in vstajenja. 
Na to znamenje njegove 
pripravljenosti, da umre za nas, se 
odpre nebo: »Ti si moj ljubljeni Sin« 
(Lk 3, 22). 


