
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 

5. PON 
Marija Mati Cerkve 

8.h    +   Valentin Gros 
              in Pavla Erjavec 
19.h  +   Miha Koglar 

V soboto, 10. junija ob 
10. uri bo srečanje vseh 
ministrantov. 

6. TOR 
sv. Norbert 7.30       za zdravje 

7. SRE 
sv. Robert Newmin. 19.h  +   Janez Perčič 

V četrtek, 15. junija po 
večerni maši bo 
srečanje svetopisemske 
skupine. 

8. ČET 
sv. Medard 19.h  +   Vinko Vodnik 

9. PET 
sv. Primož, Felicijan 19.h  +   Valentin Maček, obl. 

Narodno srečanje 
bolnikov, invalidov in 
ostarelih bo na Brezjah 
v soboto, 17. junija. Ob 
10.h bo slovesna maša. 

10. SOB 
sv. Bogumil 

19.h  +   starša in Bredo 
              Martinek 

11. NED 
SVETA TROJICA 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  + starše in sinove Debeljak 

12. PON 
sv. Eskil 19.h  +   Slavka Klinar 

13. TOR 
sv. Anton Padovan. 19.h  +   Zoran Vrhovnik 

14. SRE 
sv. Valerij in Rufin 18.30 +   Rudi in Boštjan Kopač 

15. ČET 
SV. REŠNJE 
TELO IN KRI 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   mama Angela 
              in sorodnike Studen 

16. PET 
sv. Beno iz Meissna 19.h  +  Franc in Ivanka Košnjek 

17. SOB 
sv. Rajner 19.h   +   Alojzij Štern 

18. NED 
11. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
19h  +   Angelca Gašperlin 

Zunanjo slovesnost praznika Svetega Rešnjega Telesa 
bomo obhajali v nedeljo, 18. junija z evharistično 
daritvijo in procesijo po sv. maši ob 8. uri. 
Lepo povabljeni vsi župljani. Po procesiji bodo 
veroučenci prejeli veroučna spričevala. Vsi pa 
povabljeni na krajše druženje na župnijskem dvorišču. 
Kot običajno pa ste naprošeni, da poskrbite za oltarja, 
nošnjo bandera, petje in slovesno zvonjenje. 

Počitnice so pred vrati… 
 

... z zaupanjem v Božjo 
pomoč zaključi še vse 
preostale šolske 
obveznosti, nato pa 
zasluženo zakorakaj v  
počitniške dni. 
Ko boš odložil-a šolsko 
torbo, pa nikar ne odloži 
misli na Jezusa in 
nebeško mater Marijo. 
Daj jima priložnost, da 
te spremljata na tvojih 
počitniških poteh. 
Kamorkoli pojdeš, naj te 
spremljata z obilico 
svojega blagoslova.  
V poletnih dneh se bo 
veliko lepega dogajalo 
tudi v okviru župnije. 
Čas brez šolskih 
obveznosti zato izkoristi 
tudi za druženje z 
vrstniki iz župnije. 
Ministranti na Lavrinovi 
planini od 26. do 28. 6. 
Oratorij v župniji: od 2. 
do 9. 7. 
Počitniški dnevi s sestro 
Mileno konec julija in 
začetek avgusta. 

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

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

 
 

BINKOŠTI, SVETA TROJICA, SVETO REŠNJE TELO 
 

 
 
 

Tedaj jim je spet rekel:  
»Mir vam bodi!  

Kakor je Oče poslal mene,  
tudi jaz pošljem vas.«  
In po teh besedah je  

dihnil vanje in jim govoril:  
»Prejmite Svetega Duha; 
katerim grehe odpustite,  

so jim odpuščeni;  
katerim jih zadržite,  

so jim zadržani.«  
 

(Jn 20,21–23) 

 
Sveti Duh je tisti, ki daje življenje! On 
stori, da se v nas rojeva življenje vstalega 
Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa ne 
gre brez nas, brez našega sodelovanja. 
Sveti Duh je kot dober prijatelj, ki nam 
ga Bog podarja, da nam stoji ob strani. 

Bog je namreč  
svet tako ljubil,  

da je dal svojega  
edinorojenega Sina,  

da bi se nihče,  
kdor veruje vanj,  

ne pogubil, ampak imel  
večno življenje.  

 

(Jn 3,16) 
 
Božje Osebe so medsebojni odnosi, svet pa, ki 
je bil ustvarjen po Božji podobi, je mreža 
odnosov. Ustvarjena bitja se obračajo k Bogu 
in po njem je vsakemu živemu bitju lastno, da 
teži k drugi stvari. Tako lahko v vesolju 
srečamo številna trajna razmerja, ki se 
skrivnostno prepletajo. To nas spodbuja k 
občudovanju številnih vezi, ki obstajajo med 
ustvarjenimi bitji, še bolj k odkrivanju ključa 
našega lastnega uresničevanja. Človek 
namreč toliko bolj raste, zori in se posvečuje, 
kolikor bolj se povezuje, kolikor bolj gre iz 
sebe, da bi živel v občestv(ovanj)u z Bogom, 
drugimi in vsemi bitji. Tako se v svojem 
lastnem bivanju oklepa tiste trinitarične 
razgibanosti, ki jo je Bog vanj vtisnil ob 
stvarjenju. Vse je povezano in to nas vabi, 
naj zorimo v celostni solidarni duhovnosti, ki 
vre iz skrivnosti Svete Trojice (papež 
Frančišek). 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

11.6.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

11.6.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Nik Kranjc 

2. berilo: Simon Sobočan 
 

18.6.2017 ob 8. uri 
1. berilo Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
18.6.2017 ob 10. uri 

1. berilo: Vincenc Borovnik 
2. berilo: Jera Sitar 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

5.6.2017: Marija, Mati Cerkve 
Marija pa je vse te besede 

ohranila in jih premišljevala v 

svojem srcu. (Lk 2,19) 

 
11.6.2017: Sveta Trojica  
Bog namreč svojega Sina ni 

poslal na svet, da bi svet sodil, 

ampak da bi se svet po njem 

rešil. (Jn 3,17) 

 
15.6.2017: Sveto Rešnje Telo in Kri 
»Kdor jé moje meso in pije 

mojo kri, ostaja v meni in jaz v 

njem.« (Jn 6,56) 

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega 

Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem:  

pomembno od nepomembnega,  

dobro od slabega, resnico od laži,  

pravilno od napačnega,   

občuteno od občutka,  

tebe, moj Bog, od vsega,  

kar hoče biti moj bog,  

tvoj glas od občutkov,  

tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov,  

kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar 

ga ovira,  

kar me s tabo povezuje od tega, kar me 

od tebe ločuje,  

kar je moja last od tega, kar si lasti mene,  

tvojo sodbo od moje obsodbe,  

tvoje usmiljenje od mojega obsojanja,  

stanovitnost od trdosrčnosti,  

večno od minljivega,  

zadnje od predzadnjega  

in tvoja podarjena nebesa od mojih 

umišljenih. 

 

Nasprotujem besedam, ki me hočejo 

prepričati, da se prvo ne razlikuje od 

drugega. 

Podari mi dobro voljo in sposobnost, 

pogum in moč in zaupanje, da bi se prav 

odločal  in izbiral to, k čemur si me 

poklical, kar mi hočeš podariti  

in kar mene in moje resnično vodi k tebi. 

Amen.  
 Youcat – Molitvenik za mlade  

 

Binkoštni ponedeljek – Marija, 
mati Cerkve 

 
Marija, ki se je še posebej spominjamo v 
tem šmarničnem mesecu, je od prvih 
časov tudi »Mati Cerkve«. Zakaj? Njeno 
telo je bilo prvo prebivališče 
učlovečenega Božjega Sina. Še več. 
Jezus je bil celotna vsebina Marijinega 
življenja. Prav tako mora biti tudi 
Cerkev: prostor, v katerem VSTALI 
danes živi in deluje. Prostor popolne 
ljubezni in velikodušne pripravljenosti: 
»Zgodi se mi po tvoji besedi,« je rekla 
Marija angelu. Bog želi tudi danes 
prebivati med nami v svoji Cerkvi in v 
osebah, ki so Bogu povsem predane.  
Vsebina in bogastvo življenja Cerkve je 
Jezus sam. Jezus nas imenuje svoje 
sorodnike, če ga sprejmemo kakor 
njegova mati Marija.  
Jezus (kakor beremo v svetem pismu) 
sam pravi:”Moja mati in moji bratje so 
tisti, ki Božjo besedo poslušajo in 
uresničujejo.” Zato je papež Benedikt 
XVI. rekel, da “je Cerkev Božja 
družina v svetu”. 
“Vi sami ste Kristusovo telo, Cerkev! 
Prinašajte neokrnjen ogenj svoje ljubezni 
v to Cerkev, pa naj so ljudje še tako 
iznakazili njeno obličje!”(tako Beneditkt 
XVI.v predgovoru v YOUCAT). 
Cerkev je torej živi Jezus, ki danes živi 
med nami. Mi smo »njegova družina«, 
čeprav smo nepopolni, grešni, bolni in 
pomoči potrebni. Jezus kot Božji 
zdravnik zatrjuje: »Ne potrebujejo 

zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem 

prišel klicat pravičnih, ampak grešnike« 

(Mr 2,17). 
Ne boj se torej biti član in živi člen te 
Cerkve. Naj ti bo Marija pomočnica v 
tvojem trudu, da bi lahko skupaj kot  

 
 

velika družina delovali v slogi in bi iz nas 
žarela večna Ljubezen. 

Po: Youcat – birma 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj so nam potrebni vera in zakramenti, 

da bi pošteno in pravilno živeli?  
 

Če bi bili odvisni zgolj od svoje moči, bi 
glede na skušnjave prav malo napredovali 
v dobrem. Z vero spoznavamo, da smo 
Božji otroci in da nam Bog daje moč. To, 
da nam Bog daje svojo moč, imenujemo 
»milost«. Posebej v Božjih znamenjih, ki 
jih imenujemo »zakramenti«, nam Bog 
daje sposobnost, da dobro, ki ga želimo 
storiti, tudi resnično storimo.  
(KKC 1691–1695) 
 

Ker je Bog videl našo stisko, nas je po 
svojem Sinu Jezusu Kristusu »iztrgal iz 
oblasti teme« (Kol 1,13). Podaril nam je 
možnost v občestvu z njim začeti znova in 
hoditi po poti ljubezni. 

 

Telovska procesija  
Telovska procesija simbolično odgovarja 
na naročilo Vstalega: Pred vami pojdem 
v Galilejo. Pojdite do skrajnih meja 
zemlje, prinesite svetu evangelij. V tem 
zakramentu je Gospod zmeraj na poti. 
Zakrament evharistije sega daleč preko 
zidov naših cerkva. Naj bo tudi naše 
vsakdanje življenje prežeto z njegovo 
navzočnostjo. Procesija želi biti velik, 
javni blagoslov za naš kraj. 


