
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
sv. Avguštin 19.h  +   Jožica Finžgar, 30. dan 

29. TOR 
Muč. Janeza Krst. 7.30  +   Matija Gregorc 

30. SRE 
sv. Feliks 

19.h  +   Marija Kavčič, 8. dan 
               Neža Šink 

31. ČET 
sv. Rajmund Nonat 

19.h       za duhovne poklice 
                 po maši adoracija 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 3. septembra po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starše krstnih kandi-
datov vabim na prigla-
sitev in krstni pogovor v 
ponedeljek, 28. avgusta 
po sveti maši 

1. PET 
sv. Egidij 

19.h       v zahvalo za prejete 
              dobrote v družini 

2. SOB 
sv. Marjeta 

10.h       po namenu bolnikov 
              in ostarelih 
19.h  +   Ivanka Truden 

3. NED 
22. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Anica Pernuš 
               in sorodniki 

4. PON 
sv. Rozalija Sicilska 

19.h  +   Janez in Manca 
               Benedičič 

V soboto, 2. septembra 
lepo povabljeni invalidi, 
bolniki in ostareli na 
vsakoletno srečanje, ki 
ga pričnemo v cerkvi s 
sveto mašo ob 10. uri. 
Med mašo bo prejem 
bolniškega maziljenja. 
Ob 9.30 bo priložnost za 
spoved v stari cerkvi. 

5. TOR 
sv. Mati Terezija 

7.30  +   Marija in Stanislav 
              Studen 

6. SRE 
sv. Zaharija 19.h  +   Francka Bozovičar 

7. ČET 
sv. Marko Križevč. 19.h  +   Ivan Pirc 

8. PET 
Marijino rojstvo 

8.h          za zdravje 
19.h  +   Olga in Jože Švegelj 

9. SOB 
sv. Peter Klaver 19.h   +   Janez Štefe 

10. NED 
23. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Ana in Jože Rode 

V soboto, 9. septembra 
bo na Brezjah molitev 
za duhovne poklice, 
združena s škofijskim 
obhajanjem 100-letnice 
prikazovanja Marije v 
Fatimi. 
Pričetek ob 9.30. 
Ob 10:30 nadškofova 
sveta maša 

Namesto cvetja na grob so darovali: 
+Jožefi Finžgar: Sitarjevi, prijateljici Angelca Likozar in Tončka Arnež in 
sosedje – 5 svetih maš 
+Marici Tušek: za cerkev – zakonska skupina Najina pot GDN 60€. 
+Leonu Petrevčiču: za gregorjanske maše – Kališnikovi; Silvo in Nevenka 
Učakar – za 5 svetih maš; Vida Učakar z družino, Družina Hudobivnik, Križaj, 
Pirc in sosedje za 10 svetih maš. 
+Mariji Kavčič: sosedje – 3 svete maše 

Vsem iskrena hvala in Bog povrni 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 
Reče jim: 

»Kaj pa vi pravite,  
kdo sem?« Spregovoril je 

Simon Peter in rekel:  
»Ti si Kristus,  

Sin živega Boga.«  
Jezus mu je odgovoril: 

»Blagor ti, Simon, 
Jonov sin,  

zakaj meso in kri 
 ti nista tega  

razodela, ampak moj Oče,  
ki je v nebesih.  

Pa tudi jaz tebi povem:  
Ti si Peter (Skala) in na to  

skalo bom sezidal  
svojo Cerkev in  
peklenska vrata  

je ne bodo premagala.  
 

(Mt 16,15–18) 

KAJ BI ODGOVORILI MI? 
 

Danes smo pri sveti maši slišali znameniti 
odlomek iz Matejevega evangelija, kjer Peter v 
imenu ostalih apostolov izpove vero v Jezusa z 
besedami: "Ti si Kristus, Sin živega Boga." Jezus 
pa mu na to odvrne: „Blagor ti, Simon,“ blagor ti, 
zaradi vere, ki je v tebi Božji dar, ter nadaljuje: „Ti 
si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.“ 
Papež Frančišek je takole razložil pomen 
Jezusovega preimenovanja Simona v apostola 
Petra: ime Peter se v Jezusovem jeziku glasi 
„Kefa“, kar pomeni „skala“ in Sveto pismo tudi 
Boga pogosto poimenuje s „skalo“. Zdaj Jezus to 
ime nadene Simonu, in to ne zaradi njegovih 
človeških vrlin ali zaslug, temveč zaradi njegove 
pristne in trne vere, ki mu je bila podarjena od 
Boga. In prav na skali trdne vere lahko Jezus 
zgradi svojo Cerkev, skupnost resnično vernih 
ljudi. Gre za vero, ki temelji na živem odnosu z 
Jezusom v ljubezni in zaupanju. Na trdnem 
temelju Petrove pristne vere, podobne skali, 
namerava Jezus zgraditi svojo Cerkev. 
Podobno, kot se je zgodilo Petru, se danes 
dogaja tudi vsakemu kristjanu, ki zori v pristni veri 
v Jezusa Kristusa. Papež Frančišek pravi: 
„Današnji evangelij zastavlja vprašanje tudi 
vsakemu od nas. Če Gospod najde v našem srcu 
vero – ne rečem popolno – temveč iskreno, pristno, 
potem vidi tudi v nas žive kamne za graditev svoje 
skupnosti. V tej skupnosti je temeljni in edinstveni 
kamen Kristus. S svoje strani pa je Peter kamen, v 
kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Vendar je 
tudi vsakdo, ki je krščen, poklican ponuditi Jezusu 
svojo - četudi ubogo, vendar iskreno - vero, da 
lahko Jezus sam dandanes na vseh koncih sveta 
nadaljuje z gradnjo svoje Cerkve.“ 
Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove 
učence: „Kaj pa vi pravite, kdo sem?“ Kaj mu 
bomo odgovorili?             Po: http://radio.ognjisce.si/sl/157/aktualno/14606/ 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

3.9.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

3.9.2017ob 10. uri: 
1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Mojca Naglič 

 
10.9.2017 ob 8. uri 

1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
10.9.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 
2. berilo: Ana Krek 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

»Če hoče kdo iti za menoj, naj 

se odpove sebi in vzame svoj 

križ ter hodi za menoj.« 
(Mt 16,24) 
 

8.9.2017: Rojstvo Device Marije 
»Jožef, ne boj se vzeti k sebi 

Marije, svoje žene; kar je 

spočela, je namreč od Svetega 

Duha« (Mt 1,20) 
 

10.9.2017: 23. nedelja med letom  
 »Kjer sta namreč dva ali so 

trije zbrani v mojem imenu, 

tam sem sredi med njimi.« 
(Mt 18,20) 

 
 
»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel 
naš blaženi Anton Martin Slomšek. In 
ko začenjamo novo šolsko in veroučno 
leto, je prav, da povabimo Jezusa, da v 
skupni družbi prehodimo pot, ki je pred 
nami. V veselju, igri ter novih znanjih, ki 
jih prinaša novo leto, preživimo skupaj 
nepozabne trenutke. Če nam bo kdaj 
težko, nam bo on zagotovo stal ob 
strani, kadar pa nam bo šlo dobro, se 
mu ne pozabimo zahvaliti, da nam 
naklanja takšne sposobnosti. Ob vseh 
šolskih in obšolski dejavnosti pa ne 
pozabi, da te je Jezus, skupaj s tvojimi 
prijatelji čaka tudi ob oltarni mizi. 
Nedelja je še posebej primeren dan, da 
se veseliš skupaj z vsemi vernimi. 
Vsem, tako učencem kot staršem, 
učiteljem in katehetom,  obilje 
blagoslova v novem šolskem in 
veroučnem letu. 
 
 
 

Učite otroke gladko ubogati.  
Tudi Jezus je bil  

pokoren svojim staršem.  
Bog nas varuj slabo vzgojenih otrok!  

Oni so največja nesreča. 
(bl. Anton Martin Slomšek 

 
 

V novo veroučno leto 
 
Vse življenje je učenje, novo 
spoznavanje in rast. Marsikdo v 
otroških letih ni bil obdarjen z 
duhovno vzgojo. Cerkev prihaja 
naproti človeku brez omejitve 
starosti. To poimenujemo že od 
začetka krščanstva 
KATEHUMENAT, priprava 
odraslih na zakrament svetega krsta, 
svetega obhajila in svete birme. 
Vsako leto se skupina katehumenov 
oblikuje tudi v naši dekaniji. Letos bo 
pričetek že v ponedeljek, 4. 
septembra v župnij Kranj, Tavčarjeva 
43. Pričetek je ob 20. uri. Posebna 
prijava ni potrebna. Če želite več 
informacij, pa se lahko osebno ali po 
telefonu oglasite domačemu župniku. 
 
Vpisovanje v veroučno šolo 
 
V petek, 1. septembra, 
v ponedeljek, 4. septembra, 
v sredo, 6. septembra, 
v četrtek, 7. septembra 
vedno od 16. do 18.30. ure v veroučni 
učilnici. 
Pri vpisu boste oddali svoj prispevek 
za liturgični zvezek, ogrevanje, … Ta 
strošek znaša 20€ na družino 
veroučenca. 
Za vpis v prvi razred je potrebno za 
otroke, ki niso bili krščeni v naši 
župniji, izpričati krst z družinsko 
knjižico ali listino (krstni list), ki jo 
izda župnija krsta. 

Tudi nekrščenega otroka lahko 
vpišete k verouku. Krst bo v tem 
primeru prejel pred prvim obhajilom. 
 
Učbenike za verouk imate mnogi še 
doma. Lahko si jih izposodite od 
znancev. Sicer jih lahko najbližje 
kupite v knjigarni Ognjišča na 
Koroški cesti 19 v Kranju. Prav tam 
se dobijo tudi delovni zvezki. 
Katehetsko nedeljo bomo praznovali 
10. septembra pri maši ob 10. uri. 
Otroci naj k blagoslovu prinesejo 
svoje šolske torbe.  
Uspeh pri verouku ni odvisen samo 
od znanja snovi in redne prisotnosti 
pri verouku, ampak tudi od obiska 
nedeljske maše ter drugih pobožnosti 
v župniji (rožni venec, božična 
devetdnevnica, križev pot v postu, 
šmarnice, …), verska vzgoja pa je 
tudi sodelovanje pri bogoslužju – 
ministriranje, petje,  
 

Veroučni urnik: 
 

1. razred: sreda ob 17. uri 
2. razred: sreda ob 16. uri 
3. razred: ponedeljek ob 14.30. uri 
4. razred: četrtek ob 14. uri 
5. razred: četrtek ob 15. uri 
6. razred: četrtek ob 16. uri 
7. razred: ponedeljek ob 15.30. uri 
8. razred: ponedeljek ob 16.30. uri 
9. razred: ponedeljek po sveti maši 
 
Stična mladih bo v soboto, 16. 
septembra. Pogovorite se in 
predlagajte, kako gremo na pot. 


