
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
Norbert 19.h  +   Janez Perčič 

7. TOR 
Robert Newminstr. 7.30       v čast sv. Florjanu 

8. SRE 
Medard 7.30       v čast Svetemu Duhu 

9. ČET 
Primož in Felicijan 19.h  +   Primož Strniša 

10. PET 
Bogumil Poljski 19.h  +   Franc in Ivanka Košnik 

11. SOB 
Barnaba 

19.h  +   Ivana Žagar, 30. dan 
              Anton Mekiš 

12. NED 
11. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vincenc Vodnik 

13. PON 
Anton Padovanski 19.h  +   Antonija Zrimšek 

 
Romanje bolnikov, 
invalidov in ostarelih 
na Brezje – sobota, 18. 
junij 2016. Somaševanje 
ob 10. uri vodi msgr. 
Alojzij Cvikl, maribor-
ski nadškof. 
Podrobnejša navodila na 
oglasni deski. 

14. TOR 
Valerij in Rufin 7.30  +   Jože Gornik 

15. SRE 
Vid 

19.h  +   Boštjan in Rudolf 
              Kopač 

16. ČET 
Beno iz Meissna 19.h  +   Jože in Joži Hribar 

17. PET 
Rajner 19.h  +   Slavka Klinar 

Verouk za 5. razred bo 
ta ponedeljek ob 17. uri 
ali torek ob 16. uri. 
 
Učenci naj prinesejo 
urejen zvezek domačih 
nalog. 

18. SOB 
Gregor J. Barbarigo 

19.h   +   Alojz in Ana Logaj 
               in Alojzija Milinkovič 

19. NED 
12. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše in brata Markun 

Zahvalna maša ob 
sklepu šolskega leta bo 
v nedeljo, 12. junija ob 
10. uri. Po maši 
veroučenci prejmejo 
spričevalo. 
Kdor je takrat odsoten, 
lahko prejme spričevalo 
naslednji teden po 
delavniških mašah. 

Hvala vsem članom ŽPS za lepo organizacijo sprejema 
Fatimske Marije romarice, otrokom, ki so posipali 
cvetje, pevcem, narodnim nošam, gasilcem in številnim 
molivcem. Naj nas Marija vodi po pravi poti k Bogu. 
 
Bog povrni vsem, ki ste pripravili praznik Svetega 
Rešnjega telesa in vložili svoj trud za pripravo 
procesije in zbranost. Prav tako tudi vsem, ki ste 
pomagali gospodinji Tilki pri agapah na dvorišču. 

Srečanje svetopisem-
ske skupine bo v 
četrtek, 16. junija po 
sveti maši. 

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

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

 
 

 

 
 

In obrnivši se k ženi  
je Simonu rekel:  
»Vidiš to ženo?  

Prišel sem v tvojo hišo: 
vode za noge mi nisi dal,  

ta pa mi je s solzami močila 
noge in brisala  
s svojimi lasmi.  

Poljubil me nisi; ta pa,  
odkar je prišla, ni nehala  

poljubljati mojih nog.  
Z oljem mi nisi  

mazilil glave, ta pa mi je  
z dišečim oljem  
mazilila noge.  
Zato ti povem:  

Njeni mnogi grehi  
so odpuščeni, ker je  

mnogo ljubila;  
komur pa se malo odpusti, 

malo ljubi.«  
Njej pa je rekel:  

»Tvoji grehi so odpuščeni.«  
 

(Lk 7,44–48) 

DRUGAČEN KRISTUSOV 
POGLED 

 

Neki deček je prijatelju, s katerim sta se 
igrala, dejal: »Ko bom odrasel, bi rad nosil 
taka očala, kot jih nosi moja babica. Z njimi 
more namreč videti veliko več kot večina 
drugih ljudi. Lahko vidi v človeku dobro, kjer 
vsakdo drug vidi le slabo. Vprašal sem jo, 
kako more videti dobro, in odgovorila mi je, 
da se je tako naučila gledati, ko je postala 
starejša. In ko bom jaz odrasel, bi rad imel 
taka očala, kot jih ima babica, da bi videl 
dobro v ljudeh.« (Drobne zgodbe z 
biserom,153.) Med tistimi, ki si niso zmogli 
nadeti »babičinih očal«, je tudi farizej Simon 
iz današnjega evangelija. Ko je k Jezusu 
prišla grešnica, je njegov pogled videl le 
njene grehe in napake. Popolnoma drugače 
pa gleda Jezus.  
Obstaja samo ena vrsta ljudi – grešniki. Ti 
pa se delijo na tiste, ki to priznajo, in one, ki 
tajijo. Poznam ljudi, ki vneto zagotavljajo, da 
pod milim nebom nimajo kaj povedati pri 
spovedi, ker da nimajo grehov, obenem pa 
kritizirajo in opravljajo druge, koliko napak 
imajo. Ponovijo farizejsko držo, ki jim 
onemogoča, da bi se približali Kristusu, ga 
prosili odpuščanja in doživeli zdravilnost 
njegovega ljubečega pogleda. Ljudem, ki 
trdijo, da nimajo greha, ne more biti veliko 
odpuščeno, ker malo ljubijo. Ženi pa je 
veliko odpuščeno, »ker je močno ljubila«. 
Ženina skesanost izvira iz zavesti, da jo 
Kristus ljubi. Grehov ji je žal, ker je užalila 
Ljubezen samo. Kdor je enkrat doživel 
Kristusovo ljubezen, tega ne bo nikoli 
pozabil. Kristusov pogled bo vedno počival 
na njem.                             Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

12.6.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

12.6.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Teja Sajovic 
 

19.6.2016 ob 8. uri 
1. berilo Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
19.6.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

12.6.2016: 11. nedelja med letom 
2 Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; 
Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3 
»Odpuščeni so njeni mnogi 

grehi, ker je močno ljubila; 

komur pa se malo odpusti, 

malo ljubi.« (Lk 7,47) 

 
19.6.2016: 12. nedelja med letom  
Zah 12,10-11; Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; 
Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi 

pravite, kdo sem?' (Lk 9,20a) 
 
 
 

Šmarnice - Pater Pij 

 
Pri šmarnicah smo premišljevali o 
patru Piju – vse njegovo sveto 
življenje od rojstva do srednje šole in 
naprej, ko je postal kapucin. 
Spoznali smo, kako je postal pater, 
kako je rešil vojaka, slepemu odprl 
oči. Všeč mi je bilo, ko je pater Pij 
imel bilokacijo, torej je bil lahko na 
dveh mestih hkrati. Prejel je tudi 
Kristusove rane. Najbolj všeč mi je 
bila zgodba o njegovem krstu. 
Najprej mi je bilo težko hoditi k 
šmarnicam, ampak, če dobro začneš, 
te Bog vsak dan bolj spodbuja. 

Luka 
 

Ob koncu šolskega leta 
 

Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi 
vse dni šolskega in veroučnega leta 
stal ob strani, tako v dobrih in veselih 
trenutkih, kot tistih, ko se nas je 
lotevala lenoba, strah, neuspeh in še 
kaj. Pomagaj nam, da bomo znali 
počitniški čas, ki je pred vrati, dobro 
izkoristiti. Naj v dobri družbi in 
zdravem okolju naberemo novih 
moči. Varuj nas na naših poteh in daj 
da bomo imeli v teh prostih tednih 
čim več priložnosti občudovati lepoto 
narave, ki si jo ti ustvaril. 

Molitev in post za domovino ob 25-
letnici slovenske države pod geslom 

»EDINOST, SREČA, SPRAVA« 
 

Od četrtka, 16. junija do petka 24. 
junija bomo opravljali devetdnevnico 
pred dnevom državnosti. Vsak večer s 
krajšo duhovno mislijo in molitvijo za 
domovino ob 25-letnici države: 
 

Jezus Kristus, ti si gospodar 
zgodovine, potrebujemo te. 

Ranjeni smo in v stiski. 
Prosimo te, da nam olajšaš 

bremena bolečin in nas krepiš 
v boju. 

Poveži naše družine in skupnosti, 
naj bomo odgovorni za skupno 
dobro in naj širimo resnico o 

življenju. 
Daj nam poguma, da bomo ljubili 
vse – brez izjeme, zlasti pa uboge 

in bolne, ki so tvoji  

posebni prijatelji. 
Daj, da bomo odpuščali tistim, 

ki nas žalijo in zavračali vsako zlo, 

da bomo delali za mir in spravo. 
Prosimo te, podeli nam svojega 

Duha in njegove darove, da bomo 
uresničili voljo usmiljenega Očeta 

in postali ljudstvo veselega 
upanja. 

Jezus Kristus, gospodar 
zgodovine, blagoslavljaj našo 

domovino, bodi z nami zdaj in v 
prihodnjem času. Amen. 

 

 

 
 
Namen apostolstva molitve za mesec 
junij je: 
Da bi tisti, ki jih Bog kliče k 
posvečenemu življenju, sprejeli 
Njegovo povabilo.  
 

Pravijo, da Bog veliko več ljudi kliče 
v duhovniško ali redovniško življenje, 
kot se jih na Božji klic odzove. Saj je 
tudi v naravi vedno veliko več semen, 
kot pa jih skali. Bog je neskončno 
velikodušno in ljubeče bitje. Trka pa 
na srca ljudi, ki so tudi velikodušni. 
Z Božje strani torej nikoli ne zmanjka 
klicev na duhovniško ali redovniško 
pot. Najbrž tudi ni malo kristjanov in 
kristjank, ki se ne bi kdaj vprašali, ali 
morda tudi njih vabi božji glas. 
 

Letos bosta v naši nadškofiji dva 
novomašnika: 
Bernard Rožman iz župnije 
Predoslje in 
Simon Virant iz župnije Sodražica. 
 

V tem mesecu ju z molitvijo 
spremljajmo in izročajmo ljubezni 
Jezusovega in Marijinega srca, skupaj 
z vsemi slovenskimi novomašniki, 
katerih imena bomo kmalu prebrali 
tudi v Družini. 
Prosimo Svetega Duha, da podpre 
čim več mladih, da bodo lahko 
Dobremu pastirju izrekli svoj DA. 


