
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
11. PON 
sv. Prot in Hijacint 19.h  +   Sušnik in Zupančič 

12. TOR 
Marijino ime 7.30  +   Aleš Ocepek 

13. SRE 
sv. Janez Zlatousti 19.h  +   Leon Petrevčič, 30. dan 

14. ČET 
Povišanje sv. Križa 19.h  +   starše Špendal 

15. PET 
Žalostna Mati božja 

19.h       v zahvalo in priprošnjo 
               za božje varstvo 

Veroučno leto 
pričenjamo po že 
objavljenem 
urniku. Ta teden bo 
ob navedenih urah 
spoved veroučencev 
V sredo ob 16. in 
17. uri sprejemamo 
še prijave za 1. in 
2. razred. 

16. SOB 
sv. Kornelij in Ciprijan 

11.h  zlata poroka zakoncev Kern 
19.h  +   Doroteja, Lovrenc Beton 

17. NED 
24. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Manca Gale 

V Stično je 
organiziran skupni 
prevoz. Prijave do 
torka zvečer  (Anže) 
tel. 040 612 109 

18. PON 
sv. Jožef Kupertinski 

19.h  +   po namenu 
              Schönstatskega gibanja 

19. TOR 
sv. Januarij 7.30  +   Marija Kavčič, 30. dan 

20. SRE 
Korejski mučenci 19.h  +   Milka Klopčič 

Člani Župnijskega 
pastoralnega sveta 
vabljeni na sestanek 
v četrtek, 14. 
septembra po sveti 
maši. 

21. ČET 
sv. Matej, evangelist 19.h  +   Janko Likar, obl. 

22. PET 
sv. Mavricij 19.h  +   Veronika Podpeskar 

Ministrantsko 
srečanje bo v petek, 
15. septembra ob 
17.30. uri. 

23. SOB 
sv. Pij iz Pietrelcine 

19.h   +   starše Košnjek 
               in Alojzij Zelnik 

24. NED 
25. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše, Jože, Marjan, 
             Anica in Marija Gregorc 
15.h     po namenu zakonskih 
            jubilantov 

Nedelja svetniških 
kandidatov bo letos 
v Tržiču v nedeljo, 
17. septembra. 
Avtobusni prevoz 
izpred cerkve ob 
14.30. uri. 

24. September: Nedelja zakonske zvestobe 
S sveto mašo ob 15. uri se bomo v župnijski cerkvi zahvalili za okrogle obletnice 
skupnega življenja. Tudi, če zakon ni bil sklenjen v naši cerkvi, sami ali preko 
prijateljev sporočite, da praznujete zakonski jubilej. Vsi lepo povabljeni. 
Od trenutka sklenitve zakonskega zakramenta se Jezus Kristus uteleša v zvezo, ki 

sta jo že ustvarili ljubeči se osebi. V tej zvezi ostane on za vselej navzoč, da bi lahko 

z njegovo pomočjo zakonski par dozoreval do vse bolj pristne ljubezni. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 

 
 

Ako se na zemlji  
dva izmed vas zedinita  

v kateri koli prošnji,  
jima bo moj Oče,  

ki je v nebesih, vse storil. 
Kajti kjer sta dva ali so trije  
zbrani v mojem imenu, tam  
sem jaz sredi med njimi.«  

 

(Mt 18,19-20) 
 
Da bi lahko pravilno razumeli vse 
Jezusove besede iz teh evangelijskih 
vrstic, ki se dotikajo skrivnosti 
učinkovite molitve, jih je potrebno 
razlagati v duhu celotnega Svetega 
pisma. Iskreno si zastavimo 
vprašanje: Kakšen je najgloblji 
namen naših molitev? 

Da bi Bog izpolnjeval našo voljo ali 
da bi mi izpolnjevali njegovo voljo? 
Če od Boga pričakujemo, da se bo 
prilagodil našim pričakovanjem, 
željam, zahtevam itd., še nismo dojeli 
pravega duha molitve. V trenutku, ko 
se v molitvi posvetimo predvsem 
prošnji, da bi nam Jezus pomagal 
izpolnjevati tisto, kar od nas 
pričakuje v danem življenjskem 
položaju, pa se z njim gotovo 
znajdemo na isti “valovni dolžini”.  

 
 

Iz roda v rod 
 

Pastoralno leto, ki ga pričenjamo, 
nam želi posebej izpostaviti 
prizadevanje za prenos vere iz 
generacije v generacijo. 
Prvi prinašalci vere so starši. Veliki 
pričevalci so tudi stari starši – 
celotna družina. Z vami se želimo 
truditi tudi kateheti in vse župnijsko 
občestvo. 
Poznati Boga ni samo ideja, ampak 
živa izkušnja, ki nam pomaga 
prepoznati Boga vsak dan sredi 
življenja, ki ga doživimo v ljubezni. 
Naj delo vseh spremlja Božji 
blagoslov 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

17.9.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

17.9.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Nik Kranjc 
 

24.9.2017 ob 8. uri 
1. berilo Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

24.9.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Klemen Štern 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

17.9.2017: 24. nedelja med letom 
Nedelja svetniških kandidatov 

Sir 27,30-28,7; Ps 103; Rim 14,7-9; 
Mt 18,21-35 
»Gospodar tega služabnika se 

ga je usmilil, oprostil ga je in 

mu dolg odpustil« (Mt 18,27) 

 
24.9.2017: 25. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 
Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20-24.27; 
Mt 20,1-16 
»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi 

vi v vinograd, in kar je prav, 

vam bom dal‹« (Mt 20,4) 

 

17. september: 
nedelja svetniških kandidatov 

 

 
 

Tedaj je Peter pristopil  
k Jezusu in mu rekel:  

»Gospod, če greši zoper  
mene moj brat,  

kolikokrat  
naj mu odpustim?  
Do sedemkrat?«  
Jezus mu pravi:  
»Ne rečem ti:  
do sedemkrat,  

ampak do sedemdesetkrat  
sedemkrat.   

(Mt 18,21–22) 
A 

 
Če si v krščanstvu na kaj vezan, si vezan 
na zapoved ljubezni! 
V krščanstvu lahko imaš napake in 
slabosti. Poklican si, da si dober človek – 
lahko pa padeš … padeš sedemdesetkrat 
sedemkrat. 
Pri krščanskem Bogu je tudi grešnik 
dobrodošel. Le kdor nima dobre volje in 
se čisto zavestno odloči za zlo, se sam 
izključi!                          Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza 

Z Bogom začni vsako delo 
Nadškof je pred birmo najprej vprašal 
navzoče: “Ali kdaj molite za vero?” 
Navzoči smo se zavili v molk. Ne 
pozabimo na to spodbudo v tem šolskem 
letu. 
 

Molitev za vero 
 

Gospod, verujem, hočem verovati vate,  

Gospod, daj, da bo moja vera popolna, 

brez pridržkov, da bo prešinjala vse 

moje mišljenje, moj način presojanja 

Božjih in človeških stvari. 

Gospod, daj, da bo moja vera svobodna,  

da bo imela moj osebni pristanek  

in bo sprejemala odpovedi in dolžnosti, 

ki jih prinaša s seboj, ter bo izražala 

mojo celotno osebno odločitev. 
 

Gospod, daj, da bo moja vera 

zanesljiva,  

zanesljiva po skladnosti zunanjih 

dokazov in po notranjem pričevanju 

Svetega Duha;  

zanesljiva po svoji pomirjevalni luči,  

po svojih umirjenih sklepih, po svoji 

spokojni prilagoditvi. 
 

Gospod, daj, da bo moja vera trdna,  

da se ne bo ustrašila nasprotujočih si 

vprašanj, katerih je polno naše luči 

željno življenje;  

daj, da se ne bo ustrašila nasprotovanja 

ljudi, ki o njej razpravljajo, jo 

napadajo, zametujejo, zanikajo,  

temveč se bo utrdila po notranji moči 

tvoje resnice. 

Amen. 
Pavel VI., Youcat – Molitvenik za mlade  

 

Priprava na krščanski zakon 
 
Brezje – zadnji letošnji termin: 
1., 8. in 15. oktober.  
Pričetek ob 15. uri. 
Info: 04 537 07 00 
Več informacij o drugih pripravah 
najdete na zgibanki na polici za 
oznanila. 
 

Poznate revijo #NAJST? 
Mnogi doraščajoči so to revijo že 
sprejeli za svojo. Nagovarja jih v 
njihovem jeziku in se dotika področij, 
ki se jih dotikajo v odraščanju in so 
osvetljeni s krščanskim pogledom. 
Naročniki jo lahko berejo tudi na 
svojih pametnih telefonih n tablicah.  
Naročila in informacije:  
narocila@druzina.si, tel. 01 360 28 28 
 
Otrokom nižjih razredov veroučne 
šole priporočamo vsem poznano 
Mavrico. Ob naročilu prejmete 
knjigo 5 jezikov ljubezni otrok. 
 
YOUCAT – katekizem za mlade 

 

Kaj je notranja molitev? 
 

Notranja molitev je ljubezen, molčanje, 
poslušanje, bivanje pred Bogom.  
(KKC 2709–2719, 2724) 
 

Za notranjo molitev potrebujemo čas, 
odločnost in predvsem čisto srce. To je 
ponižna, uboga izročitev ustvarjenega bitja, 
ki pusti, da odpadejo vse maske, in veruje 
ljubezni ter s srcem išče svojega Boga. 
Notranja molitev se pogosto imenuje tudi 
molitev srca in kontemplacija (sveto zrenje). 
 


