
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
19. PON 
sv. Nazarij 

19.h  +   Milinkovič 
               in Alojz Logaj 

20. TOR 
sv. Adalbert 7.30  +   Julka in Josip Držanič 

21. SRE 
sv. Alojzij Gonzaga 19.h  +   Alojzija Pustoslemšek 

22. ČET 
sv. Janez Fisher 19.h  +   Angelca Krč 

23. PET 
Srce Jezusovo 19.h  +   Milka Miklavčič 

 
Krščevanje bo v 
nedeljo, 2. julija po 
sveti maši ob 10. uri. 
Krstna priprava bo v 
ponedeljek, 26. 
junija po sveti maši. 

24. SOB 
roj. Janeza Krstnika 

8.30  +   Janez Štefe 
19.h  +   brate in starše Ribnikar 

25. NED 
12. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h       za domovino 

26. PON 
sv. Jožefmarija Escriva 19.h  +   družina Zabret 

27. TOR 
sv. Ema Krška 7.30  +   Danica Sušnik 

28. SRE 
sv. Irenej Lyonski 19.h  +   starše Špendal 

29. ČET 
sv. Peter in Pavel 

8.h    +   Martin in starše Mrgole 
19.h  +   starše in Peter Lapajna 

30. PET 
Prv mučenci Rimske 
Cerkve 

19.h  +   Petr Štular 

1. SOB 
sv. Oliver Plunkett 19.h   +   Albin Rozman 

 
Kapelico Schönstatt-
ske Marije mnogi 
sprejemate z 
veseljem. 
V sredo, 21. junija 
bo po maši razmi-
šljanje o smislu te 
pobožnosti. Lepo 
povabljeni. 

2. NED 
13. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Janez Resnik, obl. 

Namesto cvetja na grob + Štefanu Zelko so darovali: 
domači za gregorijanske maše, sosedje 5 maš, Stanislav z 
družino 2 maši, molivke rožnega venca, člani biblične 
skupine, Vera Gregorc, Helena Rozman, Minka in Ivanka, 
Helena, Olga z družino, Katica z družino in Bojan z 
družino. Iskrena zahvala in Bog povrni. 

Kdor danes ni prejel veroučnega spričevala, ga lahko 
prejme do konca meseca po vsaki sveti maši. 

 
Dokumentarni film 
o škofu Vovku bo na 
malem ekranu v naši 
veroučni učilnici na 
praznik Petra in 
Pavla po obeh 
mašah. 

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

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

 
 

11. NEDELJA MED LETOM 
 

 
 

Tedaj je svojim učencem rekel:  
»Žetev je velika, delavcev pa malo.  

Prosíte torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev  

na svojo žetev.«  
In poklical je svojih dvanajst 

učencev ter jim dal oblast  
izganjati nečiste duhove in  
ozdravljati vsaktere bolezni 

in vsaktere slabosti.  
 

(Mt 9,37–38.10,1) 
 

JEZUS KLIČE TUDI DANES 
Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, 
njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti 
naloge, se odločiti za pričevanje …, 
stopiti v žetev. To je bila vedno avantura 
in vedno bo nekaj, kar preseneti 
poklicane in tudi druge ob njih. V to 
avanturo smo tako ali drugače poklicani 
prav vsi, ki želimo in hočemo biti kristjani: 
Jezusovi učenci, prijatelji, bratje, 
pričevalci današnjega časa. 

Jezus pa ob tem vedno znova kliče 
nekatere, da ne bi bili samo njegovi 
prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani, 
temveč da bi bili na poseben način 
njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po 
katerih bi lahko na poseben način 
nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo 
med nami. Zato nekatere kliče na »svojo 
njivo« s posebno nalogo, da bi postali 
redovniki, redovnice, misijonarji, 
misijonarke, duhovniki ali diakoni. Tako 
bi njihovo življenje bilo kar najbolj 
podobno Jezusovemu. Postali bi dar za 
druge.  
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da 
bi po svojih močeh postal njegov še 
boljši pričevalec, apostol v okolju, kjer 
živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje 
pričevanje, nas pogosto ovirajo naši 
»navidezni« strahovi. V tem pogledu 
moramo vedno imeti pred očmi, da so 
tudi apostoli čutili podobne strahove 
(morda še hujše), pa so vendar pogumno 
odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so 
njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot 
sebi in lastnim načrtom so zaupali njemu, 
ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. 
Njemu, ki je zanje imel izdelan načrt, še 
preden so bili poklicani v življenje. 
Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom 
storil, če se njegov ljubeči pogled ustavi 
tudi na meni ter me povabi in pokliče na 
žetev? Kako bom reagiral-a, če morda 
pokliče v duhovniško službo ali med 
misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, 
otroka oz. med redovnice mojo najboljšo 
prijateljico, sosedo, hčer …  

Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene? 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

25.6.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 

25.6.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Klemen Sitar 
 

2.7.2017 ob 8. uri 
1. berilo Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

2.7.2017 ob 10. uri 
1. in 2. berilo: animatorji oratorija 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

23.6.2017: Srce Jezusovo  
»Pridite k meni vsi, ki ste 

utrujeni in obteženi, in jaz vam 

bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
 

25.6.2017: 12. nedelja med letom 
»Ne bojte se torej! Vi ste vredni 

več kakor veliko vrabcev« 
(Mt 10,31). 
 

29.6.2017: Sv. Peter in Pavel 
Simon Peter je odgovoril; rekel 

mu je: »Ti si Mesija, Sin živega 

Boga« (Mt 16,16). 
 

2.7.2017: 13. nedelja med letom 
»Kdor dá piti samo kozarec 

hladne vode enemu izmed teh 

malih, ne bo izgubil svojega 

plačila.« (Mt 10,42) 

Čas za delo, 

počitek in praznovanje 
 

 
Pred nami so dopustniški in počitniški 

dnevi, ko bomo imeli več časa zase in 

za svoje najbližje. Vabijo nas morje, 

planine, pa tudi prelepa okolica naših 

domov. Čudovita slovenska dežela je 

čudovita podoba po kateri se nam 

približuje Stvarnik. 

V teh mesecih bomo utegnili 

zavestneje prisluhniti svojim bližnjim 

– stopili bomo v pogovor s sosedi, ki 

živijo z nami in smo jih zaradi 

prezaposlenosti, preutrujenosti in 

naglice morda zanemarjali ali prezrli. 

Tako se bomo lahko še globlje 

zavedali, da potrebujemo drug 

drugega, da imamo drug drugemu kaj 

dati in od njega kaj prejeti, da so nam 

bližnji resnično podarjeni. 

Radi rečemo, da Bog ne gre na 

dopust in na počitnice., Ker nas ima 

rad, nas stalno nosi na svoji dlani in 

spremlja na življenjski poti. To velja 

tudi za poletne mesece. Tudi mi na 

Boga ne pozabljajmo in se vsak dan 

družimo z njim v molitvi; ob nedeljah 

pa z oltarnim občestvom, kjerkoli 

bomo že dopustovali ali  

počitnikovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bog našo nam deželo,Bog našo nam deželo,Bog našo nam deželo,Bog našo nam deželo,    
Bog živi ves slovenski svet,Bog živi ves slovenski svet,Bog živi ves slovenski svet,Bog živi ves slovenski svet,    

brate vse,brate vse,brate vse,brate vse,    
kar nas jekar nas jekar nas jekar nas je    

sinóv sloveče matere!sinóv sloveče matere!sinóv sloveče matere!sinóv sloveče matere!    
 

(F. Prešeren, Zdravljica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitniška dogajanja v domači župniji: 
 

26. – 28. junij: druženje ministrantov na Lavrinovi planini 
2. – 9. julij: “Dotik nebes” - oratorij v župniji 
Konec julija, začeek avgusta: Počitnice za otroke veroučne šole v Novi Štifti , 
spremlja sestra Milena. Vse informacije na tel. 051 233 841 
23. julij: Krištofova nedelja – blagoslov vozil. 
12. avgust: celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa 
13. avgust: župnijsko žegnanje – Lovrenčeva nedelja 
2. September: srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih domače župnije. 
1. teden v  septembru: vpis v veroučno šolo 
10. september: sveta maša ob začetku novega šolskega leta. 
 

Predvideni veroučni urnik za prihodnje šolsko leto: 
1. razred: sreda ob 16.30. uri 6. razred: : četrtek ob 16. uri 
2. razred: sreda ob 15.30. uri 7. razred: ponedeljek ob 15.30. uri 
3. razred: ponedeljek ob 14:30. uri 8. razred: ponedeljek ob 16.30 uri 
4. razred: četrtek ob 14. uri 9. razred: ponedeljek po sveti maši. 
5. razred: četrtek ob 15. uri 
 
Molitev ob dnevu državnosti: 
 

Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,  

prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,  

našo domovino in domovino naših prednikov.  

Podeli ji svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov.  

Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi po svoji volji.  

Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,  

da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.  

Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici 

 in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. 


