
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
31. PON 
sv. Ignacij Lojolski 7.30  +  Štefan Zelko 

1. TOR    sv. Alfonz 
Marija Ligvorij 

7.30  +  redovne sestre 
        Bernarda, Tomislava Štular 

2. SRE 
sv. Evzebij iz Verc. 19.h  +  Anton Kozan 

3. ČET 
sv. Lidija 19.h      za duhovne poklice 

4. PET 
sv. Janez Vianney 19.h  +  Ivanka Černač 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 6. avgusta po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
priglasitev in pripravo v 
sredo, 2. avgusta po 
sveti maši. K priglasitvi 
prinesite otrokov rojstni 
list, družinsko knjižico 
in potrdilo za botra. 

5. SOB 
sv. Marija Snežna 

7.30  +  Jožica Finžgar, 8. dan 
19.h  +  starše, sinove in sestre 
              Štular 

6. NED   Jezusova 
spremenit. na gori 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +  Ivan Novak 

V četrtek, 3. avgusta bo 
molitvena ura in 
adoracija do 20.30. ure. 

7. PON 
sv. Sikst II. 19.h  +  starše Jakše 

8. TOR 
sv. Dominik 7.30  +  Rudi in Rudolf Majcen 

9. SRE   sv. Terezija 
Benedikta od Križa 19.h  +  Marija in Alojzij Remic 

Na prvi petek, 4. 
avgusta bom po običaju 
obiskal z zakramenti 
bolnike in ostarele po 
domovih. 

10. ČET 
sv. Lovrenc 

8.h          v zahvalo in priprošnjo 
               Škofu Vovku 
19.h  + Doroteja, Lovrenc Beton 

11. PET 
sv. Klara 19.h  +  Aldo Clari, 30. dan 

12. SOB 
sv. Ivana Šantalska 

8.h    +  Albert in Neža Peternelj 
              in Frančiška Hiti 
10.h  +  Janez in Katarina Maček 
19.h  +  Peter Roblek 

Spoved pred Lovren-
čevo nedeljo bo v 
četrtek in petek od 18. 
ure dalje, 
v soboto na dan 
celodnevnega češčenja 
pa zjutraj od 7.30. ure in 
med sveto mašo. 

13. NED 
19. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Ladislav Kovačič 

Za dobro voljo 
 

OBČUTEK 
Andrej se je vrnil z dopusta ob morju in vzhičeno 
pripoveduje: »Ko stojiš na obali tega silnega morja, se 
zaveš svoje ničevosti.« 
»Ta občutek, ki ga omenjaš,« pravi Gorazd, »imam 
doma ceneje, ko moja žena govori z mano.« 

»Generalno« čiščenje 
cerkve pred župnijskim 
praznikom bo v sredo, 9. 
avgusta. Pričetek zjutraj 
ob 7.30. uri. Lepo 
vabljeni vsi, ki to delo 
poznate, posebej pa 
bomo veseli tistih, ki 
boste letos prišli prvič. 

Korajža velja! 

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

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

 
 

 
 

Priprava na praznik zavetnika Kokrške župnije – svetega Lovrenca 
 

S praznovanjem župnijskega 
zavetnika 10. avgusta in Lovrenčevo 
nedeljo 13. avgusta utrdimo svojo 
ljubezen in pripadnost našemu 
skupnemu domu, župniji, v kateri 
skupaj gradimo našo vero in ljubezen 
do Boga in do bližnjega. 
Župnija je kraj, kjer prebiva 
krajevna Cerkev. Župnija je 
občestvo vere, dejanj in upanja. V 
njej se razglaša in proslavlja 
evangelij, v njej se verniki oblikujejo 
in so poslani, da prenavljajo Zemljo. 
Župnija je dom krščanskega 
občestva; župnija je srce Cerkve.  

Priporočimo se svetemu Lovrencu, da 
bi krepili versko življenje (molitev, 
prejem zakramentov, medsebojna 
ljubezen) po naših družinah. Naše 
odgovorno sodelovanje v župniji naj 
bo še nadalje naša pot vere. 
Oblikujmo svojo krščansko osebnost 
v Kristusovem Duhu in v ponižnem 
in ljubezni polnem sodelovanju z 
vsemi v župniji in širši družbi! 
Hvala za vse živo in radodarno 
življenje v župniji. Bodimo ponosni 
na svojo župnijo, ljubimo jo in se je 
veselimo. 
Spoštovani župljani, vesel župnijski 
praznik vam želi        vaš župnik Jože 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

6.8.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
6.8.2017 ob 10. uri: 

1. berilo: Simon Sobočan 
2. berilo: Evita Koželj 

 
13.8.2017 ob 8. uri 

1. berilo Mateja Lavtar 
2. berilo: Marinka Delavec 

 
13.8.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Juš Grah 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

6.8.2017: Jezusovo sprem. na gori 
Glas iz oblaka je rekel: »Ta je 
moj ljubljeni Sin, nad katerim 
imam veselje; njega poslu-
šajte!« (Mt 17,5) 
 

10.8.2017: Sv. Lovrenc 
»Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj, in kjer sem jaz, 
tam bo tudi moj služabnik.« 
(Jn 12,16) 
 
13.8.2017: LOVRENČEVA NED. 
»On mu je dejal: 'Pridi!' In 
Peter je stopil iz čolna, hodil po 
vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29) 

Razpored celodnevnega češčenja 
v soboto, 12. avgusta 

 

8.h sveta maša, 
 izpostavitev Najsvetejšega 

 
 

9.h – 10.h možje in fantje 
 

10.h sveta maša 
 

11.h – 11.30. duhovniki 
 

11.30 – 12.h   tiho osebno češčenje 
 

14.h –15.h Mlaka in Srakovlje 
15.h – 16.h Cesta na Rupo 
 Snediceva, Grosova, 
 Okornova, 
 Dežmanova in 
 Galetova ulica 
16.h – 17.h Dolžanova pot, 
 Golniška cesta, 
 Betonova in 
 Kuratova ulica 
17.h – 18.h Bobovek, 
 Partizanska pot 
 Cesta na Belo 
 Pokopališka in 
 Cesta na Brdo 
18.h – 18.30 zakonci in družine 
 

19.h          sklep in sveta maša 
 

Preko dneva bomo molili pred 

najsvetejšim. Povabljeni, da si 

vzamete nekaj časa in pridete počastit 

Jezusa. Navedeni urnik pa je utečena 

orientacija, da cerkev ne bo prazna. 

30. julij – 17. nedelja med letom 
 

 
 

Nebeško kraljestvo 
je podobno zakladu,  

skritemu na njivi,  
ki ga je človek našel in skril; 
in od veselja nad njim gre  

in proda vse, kar ima,  
ter kupi tisto njivo.  
Nebeško kraljestvo  

je podobno tudi trgovcu,  
ki je iskal lepih biserov. 

Ko je našel dragocen biser,  
je šel in prodal vse,  

kar je imel, in ga je kupil.«  
 

(Mt 13,44–46) 

 
Ljubezen do Boga in bližnjega je 
tisti predznak, ki določa, koliko so 
vredna naša dejanja. Poletni 
počitniški dnevi so nam lahko v 
korist, sprostitev, počitek ali pa v 
telesni in duševni propad. 
Izkoristimo proste poletne dni za 
to, da iščemo in odkrivamo 
resnične in ne lažne zaklade. 
Trudimo se zanje, kajti iz truda se 
nato rojeva tudi pristno veselje. 

6. avgust – Jezusova spremenitev 
na gori 

 

Čez šest dni je Jezus vzel  
s seboj Petra, Jakoba  

in njegovega brata Janeza  
in jih peljal na visoko goro, 

na samo.  
Vpričo njih se je spremenil. 

Njegov obraz je  
zasijal kot sonce  

in njegova oblačila  
so postala bela kot luč. 

In glej, prikazala sta se jim  
Mojzes in Elija,  

ki sta govorila z njim.   
 

(Mt 17,1–3) 
 

Pomembno dejstvo, na katerega nas 
opozarja dogodek na gori, je, da se je 
Jezus spremenil med molitvijo na 
samem! Z izbranimi učenci se je ločil od 
drugih, ločil od ostalega sveta in šel na 
goro. 
V molitvi se tudi mi na nek način 
ločimo od sveta, gremo na goro, da se 
srečamo z Gospodom. To je zelo 
pomembno, kajti kdor se ne loči od 
sveta, ta ne more videti Gospodove 
slave! Taka, poglobljena oblika molitve, 
pa zahteva molk, v katerem moremo 
zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega 
sveta« Božji glas v nas zadušijo. 
V molitvi bomo spoznali, kaj nam Bog 
želi povedati, kaj pričakuje od nas, 
kakšna je njegova volja za naše 
življenje. Ta poletni čas je idealen čas za 
tovrsten umik. 


