
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
10. PON 
sv. Danilo 19.h  +   Alojz Gregorc 

11. TOR 
sv. Bruno Kölnski 

7.30  +   starše Jožeta in Ano ter 
              sestro Tončko 
19.h  +   Ana Rode, 30. dan 

12. SRE 
sv. Maksimilijan 19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

V mesecu oktobru je 
vsak večer ob 18.15. uri 
rožnovenska pobož-
nost pred izpostavlje-
nim Najsvetejšim. 

Lepo povabljeni. 

13. ČET 
sv. Gerald 19.h  +   Franc Zupančič, 30. dan 

14. PET 
sv. Kalist I. 19.h  +   Žan Zupanc 

Priložnost za spoved je 
vsak večer pred mašo od 
18.30 do sv. maše. 

15. SOB 
sv. Terezija Avilska 

11.h       v zahvalo 
19.h  +   Ivana Žagar 

16. NED 
29. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ladislav Kovačič 

17. PON 
sv. Ignacij Antiohij. 19.h  +   Jože Draksler 

Bodoči birmanci naj po 
dogovoru s katehistinjo 
čim prej izberejo 
svojega birmanskega 
botra, ki jih bo 
spremljal v pripravi na 
prejem zakramenta. 

18. TOR 
sv. Luka evangelist 

7.30  +   starše Štular, Srakovlje 
19.h  +   Anton Miklavčič 

19. SRE 
sv. Pavel od Križa 19.h  +   Slavko Jezeršek 

20. ČET 
sv. Rozalina 19.h  +   starše in Karel Pestar 

21. PET 
sv. Uršula 

19.h       po namenu 3. venca 
              sv. Uršule 

22. SOB 
sv. Janez Pavel II. 19.h   +   Slavka Grašič, obl. 

23. NED 
30. ned. med letom 
Misijonska nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  + Franc in Marija Debeljak, 
            starše Gregorc 
            in Anica Studen 

Obnova misijona naj bo dan milosti za vse župnijsko 
občestvo, da bomo kar najlepše praznovali 40. 
obletnico posvetitve cerkve, ki bo na žegnansko 
nedeljo, 31. oktobra. 
K sveti maši 16. oktobra ob 10. uri ste posebej lepo 
povabljeni vsi starši otrok veroučne šole, posebej 
bodočih birmancev. 

Na misijonsko nedeljo 
smo vsi ena sama velika 
družina, ki povezana v 
molitvi in mašni daritvi 
kliče blagoslov bratom 
in sestram po vsem 
svetu in se medsebojno 
bogati z bratstvom, 
molitvijo in darovi.  
Mati Terezija, ki je bila 
4. septembra razglašena 
za svetnico, nam kliče 
tako, kot je njo poklical 
Jezus: »Pojdi, bodi 
moja luč!« 
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Bog te ljubi 
 

Danes Bog ljubi po nas.  
On nas je tako ljubil,  
da je na križu umrl za nas.  
Tako nas je ljubil,  
da postane vsak dan kruh 
življenja.  
Tudi mi moramo ljubiti,  
tudi mi se moramo darovati  
prav do bolečine,  
ker Bog danes ljubi svet po nas.  
On še naprej ljubi svet tako,  
da pošilja nas,  
da bomo njegova ljubezen,  
njegova luč, njegovo sočutje. 

Mati Terezija 
 

OBNOVA 

MISIJONA  
11.-16. OKTOBER 

 

Veselje evangelija se je v dnevih 
misijona lanskega oktobra 
dotaknilo številnih župljanov.  
Tudi letos prihaja med nas 
misijonar pater Andrej Feguš, ki 
nas bo nagovoril in z nami 
razmišljal pri bogoslužju: 
v soboto, 15. oktobra ob 19. uri in  
v nedeljo, 16. oktobra ob 8. in ob 
10. uri. 
V letu božjega usmiljenja ste vsi 
župljani povabljeni skozi »sveta 
vrata« domačega svetišča, ki je 
bilo posvečeno pred 40 leti. Sprava 
v dobri spovedi in vreden prejem 
svetega obhajila je najlepše 
znamenje, da smo živi kamni 
Kristusove cerkve v župniji svetega 
Lovrenca na Kokrici. 
 

Spovedovanje: v soboto od 15. do 
20. ure, 
v nedeljo od 7.30. do 11. ure. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

16.10.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
16.10.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

23.10.2016 ob 8. uri 
1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
23.10.2016 ob 10. uri 

1. berilo: Juš Grah 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

16.10.2016: 29. nedelja med letom 
2 Mz 17,8-13; Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8; 
2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 
»Povedal jim je še priliko, kako 

morajo vedno moliti in se ne 

naveličati« (Lk 18,1) 

 
23.10.2016: 30. nedelja med letom, 
misijonska nedelja 
Sir 35,12-14.16-18; Ps 34; 
2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 
»Cestninar pa je stal daleč proč 

in govoril: ›Bog, bodi milostljiv 

meni grešniku!‹« (Lk 18,13) 

 

 

29. nedelja med letom 

 
 

In Gospod je rekel:  
»Poslušajte, kaj pravi  

krivični sodnik!  
Pa Bog ne bo pomagal do  
pravice svojim izvoljenim,  

ki vpijejo k njemu  
noč in dan,  

in bo pri njih odlašal? 
Povem vam, da jim bo hitro  

pomagal do pravice.  
Vendar, ali bo Sin človekov,  

kadar pride,  
našel vero na zemlji?«  

(Lk 18,6–8) 
 

»Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj 
moliti« (Rim 8,26), je sv. Pavel ubesedil 
našo zadrego pri molitvi. Res ne vemo, 
kako bi molili, zato velikokrat prosimo za 
nepomembne stvari, ali take, ki se zdijo 
pomembne nam: da bi zmagalo naše 
nogometno moštvo, da bi na našo 
solato močil dež, da bi snežilo, ker bi 
radi šli na smučanje. Da bi pravilno 
molili v veri, bo dobro poiskati nekoga, 
ki nam bo vzor molitve v veri. Ena takih 
vzornic je zagotovo Marija, Jezusova in 
naša mati, ki se je v mesecu oktobru ob 
molitvi rožnega venca še posebej 
spominjamo.  

Rožni venec 
 

»Le kako je to mogoče, se sprašujem,  

da Slovenci v raju pod Triglavom smo 

obstali? 

Le kako je to mogoče, 

da nas niso poteptali Turki vsake 

barve, vrste,ki divjali so čez naše 

njive, gore, reke, hoste? 

Nezlomljivi smo Slovenci bili prav 

zato, ker smo molili, ker smo v 

rožnem vencu Jezusa, njegovo Mater 

na pomoč klicali; 

ker so naše matere, očetje 

vsak večer pred Božjo Mártro na 

kolena pali in tiho molili, vdano 

nezlomljivo. 

Vrvca črnih jagod vsak večer skoz 

prste je polzela, nanjo pa ljubezen 

silna prošnje vroče je vezala: 

za otroke, za moža, za ženo, za srečo 

pri živini in pri delu, 

za mir in zdravje in za konec vojne. 

Prav na koncu prošnja še za duše v 

vicah so dodali. 

Glej, zato Slovenci v raju pod 

Triglavom smo obstali.« 
 

iz knjižice: Ivan Likar, Sveti rožni venec 

 
 
 

 
 

ZA BOGA IN ZA ČLOVEKA 
 
Pisec življenjepisa Blažene Matere 
Terezije Lush Gjergji navaja tudi 
naslednje. V Zagrebu je Mati 
Terezija vzela moje roke v svoje roke 
in dejala: »Nekaj te bom naučila za 
celo življenje. Ti veliko delaš, malo 
spiš in imaš veliko odgovornosti. Ko se 
prebudiš, poglej svoje roke in svoje 
prste ter se ob vsakem prstu vprašaj: 
Kaj bom danes naredil za Boga? In ob 
drugi roki: Kaj bom danes naredil za 
človeka? Daj roki skupaj in pojdi na 
delo. Ko boš zvečer imel za seboj ves 
dan in boš utrujen, morda tudi 
razočaran, se zopet postavi pred Boga 
in si pomagaj z rokama: Kaj sem danes 
naredil za Jezusa? In ob drugi roki: 
Kaj sem danes naredil za človeka? 
Potem roki spet skleni in, če si kaj 
dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če 
kaj ni bilo dobro, prosi Boga 
odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je s 
teboj.« To je zame najlepše 
spraševanje vesti, ki ga še danes 
opravljam.   

 

Po: B. Rustja: Zgodbe za dušo 9 


