
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
sv. Jordan Saški 18.h  +   Orehar 

14. TOR 
sv. Valentin 7.30  +   Janez in Marija Fujan 

15. SRE 
sv. Klavdij 

18.h  +   starša Valentin in Olga 
              Jakše 

16. ČET 
sv. Julijana Koprska 18.h  +   Alojz Strniša 

Roditeljski sestanek za 
starše birmancev bo v 
torek, 24. februarja ob 
20. uri. 
Duhovne vaje za 
birmance bodo od 24. 
do 26. februarja v 
Velesovem. 

17. PET 
sv. Silvin 18.h  +   Alojzij Štern 

18. SOB 
sv. Frančiek R. Clet 18.h  +   Rozalija Gregorec 

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

19. NED 
7. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Valentin in Angela 
              Gašperlin 

20. PON 
Perzijski mučenci 

18.h  +   Marjanca Florjančič 
               In Vinko Škerjanec 

21. TOR 
sv. Peter Damiani 

7.30       v zahvalo in priprošnjo 
              Antonu Vovku 

22. SRE 
Sedež apostola Petra 18.h  +   Rozka Sobočan 

 
V sredo, 22. februarja 
po sveti maši lepo 
povabljeni sodelavci 
Karitas na redno 
srečanje. Povabljeni 
tudi novi sodelavci. 

23. ČET 
sv. Polikarp 18.h  +   Starše Wolf 

24. PET 
sv. Matija 18.h  +   Peter Štular, obl. 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
23. februarja ob 16.30. 
uri. 

25. SOB 
sv. Valburga 18.h   +   Danijela Sušnik 

26. NED 
8. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Marija Grašič 

Starši – roparji izkušenj svojih otrok 
Kraj: župnišče Kranj, Tavčarjeva 43, 

v sredo,15. februarja ob 19. uri. 
Predavatelj: g. Aleš Čerin. 

 
Predavanje je namenjeno staršem vseh generacij, 

pedagoškim delavcem in bodočim zakoncem. 
 

Več informacij dobite na oglasni deski. 

 
 

Kakor eno svečo 
prižgemo  

ob plamenu druge,  
tako se razvname vera 

ob veri. 
 (Romano Guardini) 

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

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

 
 

 
 

 
 
 

Jaz pa vam pravim:  
Ljubite svoje sovražnike  

in molite za tiste,  
ki vas preganjajo.  

Če namreč ljubite tiste,  
ki vas ljubijo,  

kakšno zasluženje 
imate?  

Ali ne delajo tega  
tudi cestninarji?  

In če pozdravljate  
le svoje brate,  

kaj delate posebnega?  
Ali ne delajo tega  

tudi pogani?  
Bodite torej popolni,  

kakor je popoln  
vaš nebeški Oče.   

 
(Mt 5,44.46–48) 

 
 
 

DRUGAČNA LJUBEZEN 
 

Ljubezen do sovražnikov je znamenje, da si o 
Bogu nekaj doumel in da mu pripadaš. 
Nedvomno to presega človeške moči. Tu se 
razodevata Božja ljubezen in ravnanje. Nebeški 
Oče namreč »veleva svojemu soncu, da vzhaja 
nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež 
pravičnim in krivičnim.« Takšen je Bog. Ljubi 
brezpogojno in brez razlike. 
Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti celo 
sovražnike, smo pri jedru njegovega govora na 
gori. To je gotovo najbolj korenita, naravnost 
nezaslišana zahteva. Upira se naši človeški 
pameti. Nasprotuje človeškim nagnjenjem in tudi 
celotni zgodovini človeštva. Mnogi bi radi to 
zahtevo omilili in zgladili njeno neizprosno 
ostrino. Pravijo, da je dovolj, če ne sovražiš, ali 
pa, da je ta zapoved samo za popolne kristjane. 
Toda zapovedi te vseobsežne ljubezni ni mogoče 
prikrojiti, niti se ji izmakniti. V njej se najjasneje 
pokaže, da evangelij ni zgolj človeško priporočilo, 
ampak je Božja zamisel. Ta visoka zahteva je 
kakor Božji podpis v Svetem pismu, dokaz 
njegove avtorstva. Še več, ljubezen do 
sovražnikov je drugo ime za Boga. 
Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, pozdravljati tiste, ki nas 
pozdravljajo – za to ni potrebno imeti nobene 
vere. Za to ne potrebuješ Boga. To zmore vsak. 
To je pač človeško. Evangelijske zahteve pa vse 
to ravno presegajo. »Evangelij, ki sem vam ga 
oznanil, ni človeški,« je zapisal apostol Pavel. Je 
nadčloveški. Človeka dviga iz njegove majhnosti, 
omejenosti, zagledanosti vase k junaškim 
dejanjem ljubezni in plemenitosti. Ob tem 
zaslutimo, kaj je Božje kraljestvo, o katerem 
Jezus neprestano govori.  

 

Po:Ozare – TV Slovenija, 1996 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

19.2.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
19.2.2017 ob 10. uri: 

1. berilo: Vincenc Borovnik 
2. berilo: Mojca Naglič 

 
26.2.2017 ob 8. uri 

1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
26.2.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Doroteja Okorn 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

19.2.2017: 7. nedelja med letom 
3 Mz 19,1-2.17-18; Ps 103; 
1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 
»Če namreč ljubite tiste, ki 

ljubijo vas, kakšno plačilo vas 

čaka?« (Mt 5,46). 

 

26.2.2017: 8. nedelja med letom  
Iz 49,14-15; Ps 62; 1 Kor 4,1-5; 
 Mt 6,24-34 
»Kdo izmed vas pa more s svojo 

skrbjo podaljšati svoje življenje 

za en sam komolec?« (Mt 6,27) 
 

 
 

ODLOMKI IZ PASTIRSKEGA PISMA 
 ZA POSTNI ČAS 

SVETI KRST JE VELIK 

BOŽJI DAR ZA VSAKEGA 

IZMED NAS 
 

Zakrament krsta je velik dar 
nebeškega Očeta. S krstom smo 
postali Božji otroci in člani njegove 
svete cerkve.Jezus je učil, da je krst 
potreben za odrešenje: “Če se kdo ne 
rodi iz vode in Duha, ne more priti v 
Božje kraljestvo”. Zato Cerkev že od 
samih začetkov ne krščuje samo 
odraslih, temveč tudi otroke. Nebeški 
Oče ljubi in spremlja človeka od 
spočetja naprej in ga vabi k 
sodelovanju. V Katoliški Cerkvi so 
lahko krščeni otroci in nekrščene 
odrasle osebe… 
Vsak človek je poklican, da se odloča 
za Boga, se oklepa Kristusa in hodi za 
njim, da bi imel življenje v polnosti. 
Krst otrok je zato stalna praksa 
Cerkve od najzgodnejših časov 
naprej.  
Krščanski starši imate sveto in 
neodtujljivo pravico otroke krstiti in 
jih krščansko vzgajati. Poleg 
zemeljskega življenja, ki ga starši kot 
Stvarnikovi sodelavci posredujejo 
otrokom, je za kristjane Božje 
življenje po krstu največji in 
najdragocenejši dar… 
Zato vabimo vse starše, da svojim 
otrokom v prvih mesecih po rojstvu 
omogočijo krst in nato krščansko 
življenje. Starši ob krstu v imenu 
svojih otrok izpovejo vero in izrečejo 

obljubo, da bodo svoje otroke vzgajali 
v veri Cerkve. To pomeni, da jih bodo 
izobrazili v veri, jim omogočili 
udeležbo pri verouku v domači 
župniji, obhajali krščanske praznike, 
gojili družinsko molitev in ob 
primernem času poskrbeli za prejem 
svetega obhajila in birme. Zato vas 
prosimo, da vztrajate in da skupaj z 
botri in starimi starši svojim otrokom 
podarite zgled medsebojne ljubezni, 
molitve in odpuščanja… 
Vsako leto v Sloveniji prejme 
zakrament svetega krsta skoraj 
dvanajst tisoč otrok in odraslih. Zato 
se ob tej priložnosti zahvaljujemo 
vsem, ki ste dali krstiti svoje otroke in 
ki verske vrednote prenašate na 
prihodnjo generacijo.  
 

BODITE PONOSNI IN 
USTVARJALNI KRISTJANI 

 

Zaradi sodobnega načina življenja se 
številni vernik in duhovniki srečujejo 
s starši, ki niso poročeni oz. težko 
najdejo primernega botra. Zato naše 
besede sprejmite z razumevanjem in v 
duhu sprejemanja in dobrohotnosti. 
V Sloveniji je krščenih skoraj 75% 
prebivalstva. Kot škofje smo skupaj z 
vami veseli, da kljub negotovim 
časom velika večina prebivalcev 
Slovenije pripada Kristusovi Cerkvi. 
V spremenjenih okoliščinah se danes 
več kot polovica otrok rodi staršem, 
ki še niso poročeni oz. se za cerkveno 
poroko niso odločili iz različnih 
razlogov… 

Ob tem poudarjamo, da imajo vsi 
krščanski starši ne glede na osebni 
položaj pravico krstiti svoje otroke, če 
le imajo pri tem iskrene namene in 
obljubijo, da bodo po svojih 
najboljših močeh otroke vzgajali v 
veri… 
Starodavno izročilo Cerkve govori 
tudi o vlogi botra pri zakramentu 
svetega krsta in pri skrbi za versko 
vzgojo… Otrok naj ima vsaj enega 
botra, če pa sta dva, naj bosta 
različnega spola. Boter naj ima vsaj 
16 let, je bil pri obhajilu in prejel 
birmo ter živi primerno nalogi, ki jo 
bo sprejel. To pomeni, da obhaja 
krščanske praznike, se ob nedeljah 
redno udeležuje svete maše in si 
prizadeva za krščansko življenje. Če 
je boter poročen, naj bo cerkveno, oz. 
naj ne živi v zunajzakonski skupnosti 
po svoji krivdi… 
Pomembno je, da starši za otroke 
oblikujejo krščanski dom, ki 
vključuje sveta znamenja, kot so križ, 
Marijina podoba, slika krstnega 
zavetnika, Sveto pismo, Katekizem, 
… Starši in botri naj otroke naučijo 
moliti, skupaj z njimi naj prebirajo 
svetopisemske zgodbe, se udeležujejo 
nedeljske svete maše in obhajajo 
krščanske praznike ter otrokov god na 
dan njegovega krstnega zavetnika… 
»Ne pozabite, da je vera največja 

dediščina, ki jo lahko daste svojim 

otrokom. Trudite se, da se ne bo 

izgubila, ampak, da bo rasla in jim jo 

boste zapustili kot dediščino.«  

(papež Frančišek) 


