
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
5. PON 
sv. Saba (Sava) 18.h  +   Cirila Roglič 

6. TOR 
sv. Nikolaj 

7.30  +   starše Logaj in Alojzija 
Milenkovič 
18.h  +   Niko Likozar, sosedje 
in Valentin Snedic 

Roditeljski sestanek za 
starše birmancev bo v 
torek, 6. decembra ob 

20. uri. 

7. SRE 
sv.Ambrož 

18.h  +   Samo Krč, obl. 
              Marija Grašič, 8. dan 

8. ČET 
Brezmadežna 

8.h    +   Ana Rode 
18.h  +   Marija Cvirn 

9. PET 
sv. Peter Fourier 

18.h  +   Vinko Kepic 
              in Julijana Podakar 

Marija adventna 
romarica vsak večer 

obiskuje družine v 
župniji. Kdor jo je 

pripravljen prenočiti, naj 
zaznamuje datum v 

zakristiji. 
10. SOB 
Loretska Mati Božja 

7.30  +   Lucija Zorč, 30. dan 
18.h  +   Janez Rihter 

11. NED 
3. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   v čast sv. Ambrožu 
              po namenu čebelarjev 

12. PON        Devica 
Marija iz Guadalupe 18.h  +   Anton in Marija Babič 

Na 3. adventno nedeljo 
bo revija pevskih 

zborov dekanije Kranj. 
Gostitelj je župnija 

Kranj Šmartin. 
Pričetek ob 15.30. 

13. TOR 
sv. Lucija 

7.30  +   Starše Naglič 
              in brata Ivana 

14. SRE 
sv. Janez od Križa 

18.h  +   Rudolf, Boštjan Kopač 
               in Marjan Cerar 

V sredo, 14. decembra 
bo po maši adventna 
duhovna obnova za 

sodelavce žup. Karitas 

15. ČET 
sv. Marija di Rossa 18.h  +   Peter Pavc 

16. PET 
sv. Adelajda 18.h  +   Klopčič 

V četrtek, 15. decembra 
je redno srečanje 

svetopisemske skupine. 

17. SOB 
sv. Janez de Matha 

7.30  +  Antonija Alibabič, 30. d. 
18.h  +  brate, sestre in starše 
             Štular in Benedičič 

Darovanje za 
ogrevanje cerkve bo v 
nedeljo, 18. decembra. 

18. NED 
4. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  Manca, Jože Hudobivnik 

Spoved v adventnem 
času je vsak večer ob 

17.30. uri.  
Na 4. adventno nedeljo 

pa od 16. do 18. ure. 
Drugod darovane maše: + Miha Koglar: 7 maš; 
+Lucija Zorč: 2 maši in v zahvalo. 
 
Božična devetdnevnica: Najlepšo devetdnevnico 
pričnemo 15. decembra z mašo ob 18. uri , da 
počastimo Kralja, ki prihaja. Z Marijo se bomo bližali 
Betlehemu in se z molitvijo pripravljali na Božje 
rojstvo med nami. Posebej povabljene družine in otroci 

Adventni duhovni 
večer za animatorje bo v 
soboto, 17. decembra po 

večerni maši 

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

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

 
 

NATAKNI SI KRISTUSOVA OČALA 
 

Jaz vas krščujem z vodo,  
da bi se spokorili;  

ta pa, ki pride za menoj,  
je močnejši od mene  
in jaz nisem vreden,  

da bi mu obuvalo sezul;  
on vas bo krstil s  

Svetim Duhom in z ognjem.  
(Mt 3,11) 

 
V evangeliju nam »adventni 
pridigar« Janez Krstnik kliče: 
»Spreobrnite se, kajti približalo se 
je Božje kraljestvo!« (Mt 3,2) 
Njegov klic k spreobrnjenju je 
vedno aktualen, zlasti v adventu, 
vendar se grška beseda za 
spreobrnjenje (metanoia) 
»etimološko nanaša na 
spremembo uma, spremembo 
načina mišljenja. Pomeni zavzeti 
drugačno stališče, videti 
resničnost z novimi očmi« (Tomaš 
Špidlík).  
Spreobrnjenje je središče 
preroških pridig, ne  samo učenja 
Janeza Krstnika. Spremeniti 
(spreobrniti) moramo svoje 
mišljenje, v skladu z njim pa nato 
svoje življenje. Človek je poklican, 
da vnovič pretehta, katere 
vrednote vladajo v njegovem 
življenju in katere krojijo njegove  

 
 

odločitve. Adventni čas je nova 
priložnost, da bi »prečistili« svoj razum 
in svoj pogled na svet. Spreobrniti se 
pomeni videti resničnost z novimi očmi, 
zato pomeni postaviti Boga v središče in 
ne imeti v središču lastnega jaza ter 
svojih podob o Bogu. Pomeni spremeniti 
način razmišljanja o Bogu in svoj način 
odnosa z njim in se odvrniti od idej, ki 
smo si jih sami ustvarili, k njemu, 
kakršen se razodeva. Tako Janez 
Krstnik v evangeliju poziva  farizeje, naj 
si ne domišljajo, da imajo Abrahama za 
očeta, ampak naj se pripravijo, da bodo 
sprejeli novo  razodetje, ki bo prišlo v 
Jezusu Kristusu.  
Spreobrnjenje tako v tem smislu pomeni, 
da si nekako nadenemo »Kristusova 
očala« in skoznje gledamo na svet, 
dogodke in na ljudi. 

 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

11.12.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

11.12.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

18.12.2016 ob 8. uri 
1. berilo Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
18.12.2016 ob 10. uri 

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

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

8.12.2016: Brezmadežno spočetje 
Device Marije 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, 

Marija, kajti našla si milost pri 

Bogu« (Lk 1,30) 
 

11.12.2016: 3. adventna nedelja 
»Slepi spregledujejo, hromi 

hodijo, gobavi so očiščeni, 

gluhi slišijo, mrtvi so obujeni.« 

(Mt 11,5) 
 

18.12.2016: 4. adventna nedelja 
»Ko se je Jožef zbudil, je storil, 

kakor mu je naročil Gospodov 

angel. Vzel je svojo ženo k sebi« 

(Mt 1,24) 

Kotiček za družine 2 
 

Spoštujemo nedeljski počitek in 
skrbimo za svojo župnijo 

 
Katoličani si prizadevamo za 
spoštovanje nedeljskega počitka. 
Skrbimo za domačo župnijo, cerkev 
in duhovnike. Darujemo za svete 
maše za naše pokojne, mir in 
blagoslov. 
 

Kako se družina pripravi na 
nedeljsko sveto mašo? 

 
Starši lahko svoje otroke pripravite na 
nedeljsko sveto mašo tako, da si 
vzamete čas in skupaj preberete 
svetopisemske odlomke za nedeljo. 
Prav tako se pogovorite, s katerim 
namenom (prošnjami in zahvalami) se 
boste udeležili nedeljske svete maše. 
Ob tem lahko doma naučite otroke 
nekaj preprostih cerkvenih pesmi, da 
bodo lažje sodelovali pri sveti maši. 
Primerno je, da za sveto mašo 
pripravimo lepšo obleko, ki pa naj bo 
dostojna in primerna za cerkev. 
 
Advent je čas pričakovanja rojstva Jezusa 

Kdo/Kaj pa Jezus sploh je? 
Malo dete v jaslih. Odrešenik 
Moj prijatelj. Učitelj. Zdravnik. 

 . . .   

 
18 različnih ljudi 

18 različnih pogledov na Jezusa 
18 kratkih filmčkov 

Vse to vsak adventi ponedeljek, sredo petek 
in nedeljo.na Pridi.com, Facebooku, 

Youtubu in Exodus TV 

 

8. december: Brezmadežno 
spočetje Device Marije 

 
V Katoliški Cerkvi 8. decembra obhajamo 
slovesni praznik brezmadežnega spočetja 
device Marije. Marija je bila spočeta po 
naravni poti. A zaradi posebne naloge v 
zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da 
postane Božja Mati, je bila po nauku Cerkve 
obvarovana madeža izvirnega greha in je 
bila vse od spočetja deležna posvečujoče 
milosti. To tudi izraža besedna zveza 
brezmadežno spočetje. 
Bog je zaradi Jezusovega rojstva vnaprej 
odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od 
samega začetka svojega bivanja čista in brez 
madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko 
sta jo spočela njena starša sveti Joahim in 
sveta Ana. Zato pravimo, da je bila Marija 
brez madeža spočeta oziroma da je 
Brezmadežno spočetje (Lurd). Marija je bila 
torej obvarovana vsakega greha in še prav 
posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje 
ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. 
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega 
greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa 
tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. 
Praznik spominja na Marijino edinstveno 
mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem 
zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za 
svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. 
Marija je bila že ob spočetju in vse življenje 

v stanju posvečujoče milosti, se pravi brez 
greha. Kristjan ta dar prejme z 
zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni 
greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi 
v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa se 
mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu 
Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo 
zaživi odrešeno življenje.       Po: radio.ognjisce.si 

 

 

Molitev k 

svetemu 

Miklavžu 
 

 

Ti si naš zavetnik, 
pomočnik, vdovam in sirotam. 
Živel si v razdajanju  
svojega bogastva. 
Nauči nas deliti, 
biti drugim v oporo,  
skrbeti zanje 
in pomagati ubogim. 
Naj bomo kakor ti, 
pomočnik, varuh, tolažnik 
in vodilo k luči vsem trpečim. 
Sveti Miklavž, 
prosi za nas.                        Po: radio.ognjisce.si 

 
Namenitev dela dohodnine za 

pomoč ljudem v stiski 
 

Vabimo vas, da z namenitvijo dohodnine 
pomagate ustanovi Karitas za programe 
pomoči družinam v stiski. Namenitev 
dela dohodnine za vas ne predstavlja 
nikakršne finančne obremenitve ali 
stroška.  
Na pultu pri izhodu z cerkve dobite 
formular z vsemi pojasnili. 
 
Luč miru iz Betlehema bomo sprejeli v 
času božične devetdnevnice. 


