
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
16. PON 
Honorat 18.h  +   Anton Mali 

17. TOR 
Anton, puščavnik 

7.30  +   Antonija, Jože 
               in Marija Štancar 

18. SRE 
Marjeta Ogrska 18.h  +   Oman 

V ponedeljek, 16. 
januarja po večerni maši 
vabljeni raznašalci 
verskega tiska na krajši 
sestanek. 

19. ČET 
Makarij Aleksandrij. 18.h  +   Dana Sušnik 

20. PET 
Fabijan 18.h  +   Alojzij Štern 

Hvala za adventno 
akcijo otrok (482,72 €) 
in kolednikom (1540€). 
Bog povrni! 

21. SOB 
Neža 18.h  +   Stane in starše Okršlar 

22. NED 
3. ned. med letom 

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

Čistilke in krasilke 
cerkve vabimo na 
sestanek v četrtek, 19. 
januarja po sveti maši. 

23. PON 
Henrik Suzo 18.h  +   Marija Grašič 

24. TOR 
Frančišek Saleški 7.30  +   Jože Zadrgal in starši 

Ministranti povabljeni 
v soboto, 21. januarja 
ob 10. uri na prve 
letošnje vaje. 

25. SRE 
spreob. apost. Pavla 

18.h  +   Jože Finžgar, 
              starši in bratje 

26. ČET 
Tmotej in Tit 

18.h  +   Rudi Marondini, 
         mama Julija, Pepca in Fani 

Srečanje svetopisemske 
skupine bo v četrtek, 
26. januarja po sveti 
maši. 

27. PET 
Angela Merci 

18.h  +   Ljudmila Špendal, 
               30. dan 

28. SOB 
Tomaž Akvinski 18.h   +   Pavla in Stanko Dolžan 

29. NED 
4. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Franc Maren 

Bralci beril pri 
bogoslužju, lepo 
povabljeni na srečanje 
 v soboto, 28. januarja 
ob 16. uri v veroučni 
učilnici.  

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2017 
Letošnja molitvena osmina za edinost (18. – 25. januar) 
ima poseben značaj, saj mineva 500 let od začetka 
reformacije v Nemčiji. Ta dogodek je močno zaznamoval 
vso evropsko, svetovno in tudi slovensko zgodovino in 
kulturo. Letos se prvič obhaja v ekumenskem in 
molitvenem duhu. Tako je želel že papež Benedikt XVI., 
tako želi tudi papež Frančišek. Takšno »očiščenje 
spomina« bo omogočilo, da napravimo korake k spravi. 

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

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

 

Jagnje Božje prinaša življenje 
 

 
 

In Janez je pričeval:  
»Videl sem Duha,  
ki je prihajal kakor 

golob z neba  
in ostal na njem.  
In jaz ga nisem 

poznal;  
toda ta, ki me je 

poslal  
z vodo krščevat, 

 mi je rekel:  
‚Na kogar boš videl  

Duha prihajati in  
ostati na njem,  

ta je, kateri  
krščuje s Svetim 

Duhom.‘  
In jaz sem videl  

in sem priča,  
da je ta Božji Sin.«  

 

(Jn 1,32–34) 

Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k 
njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje 
greh sveta« (Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše 
krščanske tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je 
prešla tudi v mašne molitve, saj duhovnik tik pred 
obhajilom ponovi Krstnikove besede. In zakaj je 
jagnje podoba Kristusa?  
Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so 
po zavezi postali Božje ljudstvo. Že od samega 
začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla 
predpodobo Kristusa, saj smo bili po krvi Kristusa 
– pravega Jagnjeta, (od)rešeni smrti, kakor so bili 
Izraelci rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, 
da je Kristus umiral na križu, ko so Judje klali 
jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase 
privzel greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je on 
pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«, 
kakor ga je označil Janez Krstnik.  
On, katerega podoba je jagnje, je ljubil ljudi vse do 
smrti ter jim tako odvzel grehe, je lahko kot človek 
razumel skrivnost Božje ljubezni in sedaj lahko to 
razodeva ljudem. Kristus ljudem odkriva nov 
pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči 
darovanega Jagnjeta drugače vidimo dogodke v 
zgodovini in v našem življenju. V njegovi luči je 
»povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi.   
Kristus se je žrtvoval za naše grehe, da bi nam 
pokazal nov pogled na zgodovino in dogodke. 
Zagotovil nam je, da se splača truditi za dobro. 
Nobena beseda, izrečena iz ljubezni, in nobeno 
dejanje, narejeno v ljubezni, ni izgubljeno. Tako 
nas rešuje občutka nekoristnosti in nesmiselnosti v 
našem življenju.                     Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

22.1.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

22.1.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Tamara Svoljšak 

2. berilo: Tim Pogačnik 
 

29.1.2017 ob 8. uri 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 
29.1.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Klemen Štern 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

2.1.2017: 3. nedelja med letom 
Iz 8,23-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 
1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Jezus je hodil po vsej Galileji. 

Učil je po njihovih shodnicah 

in oznanjal evangelij kraljestva. 
(Mt 4,23). 

 
29.1.2017: 4. nedelja med letom - 

nedelja Svetega pisma 
Sof 2,3; 3,12-13; Ps 146,6-7.8-10; 

1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12 
»Blagor žalostnim, kajti 

potolaženi bodo.« (Mt 5,4) 

 
 

PEDAGOGIKA BOŽJEGA KLICA 
 

Hm, Božji klic! Če ljudje slišijo kaj 
takega, najprej vprašajo, kako se to 
zgodi: »Zakaj se je odločil za 
duhovnika? Le kaj je slišal? Kaj hudega 
se mu je zgodilo?« Tokratni evangeljski 
odlomek opisuje, kako je Jezus poklical 
prve učence (Andreja, Petra, Janeza, 
Jakoba) in lepo odstira »Božjo 
pedagogiko« nekakšno Božjo strategijo. 
Preprosteje – opisuje nam, kako se Bog 
približuje človeku in ga kliče za 
sodelavca.  
Ko je Jezus »hodil ob Galilejskem 
jezeru, je zagledal dva brata … Metala 
sta mrežo v jezero; bila sta  namreč 
ribiča« (Mt 4,18). Kristus se bliža 
človeku tam, kjer je. Pristopi k njemu 
sredi njegovih skrbi in dela, sredi 
njegovih naporov in iskanj. Kristusova 
pot do človeka ne gre prek velikih in 
pomembnih dejanj, ampak se mu 
približa sredi vsakdanjika. Napačno 
ravnajo tisti, ki pričakujejo velikih in 
bleščečih dogodkov, po katerih jih bo 
Bog poklical. Ribiča, ki sta vestno 
opravljala svoje delo, je Kristus osebno 
nagovoril in jima dejal: »Hodita za 
menoj«. Preprosto ju je povabil, naj 
sledita njegovemu zgledu. V slogu 
človekove pridobitvene logike bi bilo 
naravno, da jima bo razložil, kakšne 
bodo »delovne razmere«. Pričakovali bi, 
da jima bo povedal, koliko bosta 
zaslužila. A nič od tega:  njegov zgled, 
skratka, osebnost Jezusa Kristusa, jima 
bo zadostovala!  
Osnovno pri klicu bratov je Jezusova 
pobuda. On se prvi približa, on kliče, 
vabi. Človek se samo odziva. Nihče ne 
more reči, da ima pravico postati 
duhovnik ali kristjan, lahko samo 

odgovori na Božji klic ali pa ga zavrne. 
Brata Jakob in Janez sta tako 
odgovorila na Jezusov (po)klic, da sta 
»takoj pustila čoln in očeta ter šla za« 
Jezusom. Pravzaprav sta zapustila vse: 
gmotne dobrine (čoln, saj sta samo to 
imela) in človeške vezi (očeta, nista bila 
poročena). Odločitev za Boga naj bo 
celostna, ne polovična. Obstaja pa 
velika nevarnost, da se z leti naša 
odločitev za Boga »ohladi« in postane 
polovična, morda samo četrtinska.  

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 
Birmanci, pogum! 

 

Ali si pod napetostjo? Ali si globoko 
povezan z Bogom? Ali pa misliš, da to 
sploh ni mogoče? Ali se morda trenutno 
počutiš kot žica brez elektrike, ki 
nesmiselno nekje visi?  
Bog hoče, da smo močni, svobodni ljudje, 
podrejeni edino njemu, žareči od znotraj, 
ljubeznivi, prisrčni, pozorni, ustvarjalni, 
bojevniki za dobro in uporniki zoper 
satanova prišepetavanja, budni varuhi 
ogroženega stvarstva, zanesljivi prijatelji 
ubogih in preganjanih …  
Ali ti zastaja dih? Ja, je zahtevno, a brez 
muje se še čevelj ne obuje. Upoštevaj štiUpoštevaj štiUpoštevaj štiUpoštevaj štiri ri ri ri 
stopnje, ki ti pomagajo naprej za življenje stopnje, ki ti pomagajo naprej za življenje stopnje, ki ti pomagajo naprej za življenje stopnje, ki ti pomagajo naprej za življenje 
z Bogom, pa sploh ne bo tako hudo:z Bogom, pa sploh ne bo tako hudo:z Bogom, pa sploh ne bo tako hudo:z Bogom, pa sploh ne bo tako hudo:    
1. Ostani v pravi smeri. Ne izpusti niti 
ene priložnosti, da ostaneš povezan z 
župnijo ter tamkajšnjimi srečanji z 
vrstniki in Bogom. 
2. Išči Boga. Bodi vsako nedeljo pri 
sveti maši! Brez izjeme, vedno. Naj 
dežuje ali sneži. Če je bila prejšnji 
zvečer zabava ali če je dopoldne izlet. 

Sveta maša je čas, namenjen Bogu. 
Svete maše ne opuščamo.  
3  Pogovarjaj se z Bogom. Redno 
moli. Nihče ne more gojiti stika z 
Bogom, če ne govori z Njim. Povej mu 
vse, kar ti leži na srcu. 
4. Poslušaj Boga. Priskrbi si Sveto 
pismo. Je kakor nekoliko daljše pismo 
Boga tebi osebno. Skušaj ga redno 
prebirati. Skušaj razumeti, kako te Bog 
nagovarja s svojo besedo v danem 
trenutku. 
Če boš upošteval te oporne točke, bo 
tvoja pot povezanosti z Bogom veliko 
lažja. Preizkusi v praksi!    Po: Youcat – birma 

 

 
O Bog, častim te 
 

O Bog, častim te: 

ti si modrost, ki si me je zamislila, 

ti si volja, ki me je hotela, 

ti si moč, ki me je ustvarila, 

ti si milost, ki me je povzdignila, 

ti si glas, ki me kliče, 

ti si beseda, ki mi govori, 

ti si dobrota, ki me obdaruje, 

ti si previdnost, ki me vodi, 

ti si milosrčnost, ki mi odpušča, 

ti si ljubezen, ki me objema, 

ti si duh, ki me poživlja,  

ti si mir, ki me napolnjuje, 

ti si svetost, ki me spreminja, 

da nikoli ne mirujem, dokler te ne 

zrem:  

o Bog, molim te. Amen. 


