
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
25. PON 
sv. Sergij Radoneški 19.h  +   Jože in Anica Jeruc 

26. TOR 
sv. Kozma, Damijan 7.30  +   Pavla Draksler, 8. dan 

27. SRE 
sv. Vincencij Pavel. 19.h  +   Jožica Finžgar 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 1. oktobra po 
sveti maši ob 10. uri.  
Krstna priprava bo v 
ponedeljek, 25. septem-
bra po sveti maši. 

28. ČET 
sv. Venčelav 19.h  +   Ivan Ličen 

29. PET 
sv. nadangeli 

19.h  +   starši in Mihael 
               Baškovč 

Molitev Binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
28. septembra ob 17.30. 
uri. 

30. SOB 
sv. Hieronim 19.h  +   Jože in družina Žumer 

1. NED 
26. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milka Miklavčič 

Dekanijsko srečanje 
ministrantov bo v 
Naklem 30. septembra 
ob 9. uri. 

2. PON 
sv. Angeli varuhi 

19.h  +   Franc Miklavčič 
               in Severin Potočnik 

3. TOR 
sv. Frančišek Borgia 7.30  +   Alojzij Šenk 

Na prvi petek bom kot 
običajno obiskal z 
zakramenti bolnike in 
ostarele po domovih. 

4. SRE 
sv. Frančišek Asiški 19.h  +   Karel Cafuk 

5. ČET 
sv. Favstina Kowal. 

19.h       za duhovne poklice 
  po maši adoracija do 20.30. ure 

V soboto, 7. oktobra bo 
v Zavodu svetega 
Stanislava izobraže-
vanje za člane ŽPS. 
Pričetek ob 9. uri. 

6. PET 
sv. Bruno 

19.h  +   Jože Naglič, 30. dan 
              Stanislav Rode, obl. 

7. SOB 
Rožnov. Mati božja 

19.h   +   starše in brata Sajovic 
               in Jerneja 

8. NED 
27. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Alojzij Likozar 

Namesto cvetja na grob + Jožetu Naglič so darovali za 
svete maše in cerkev: družina Naglič, družina Škufca 
in sosedje. 
+ Pavli Drakslar: Ribnikarjevi iz Tenetiš. Bog povrni! 

Rožni venec v oktobru 
Pred tabernakljem nas v oktobru še posebej pričakuje 
Marija. V nedeljo, 1. oktobra ob 7.30. uri bodo pričeli 
molitev možje. Drugo nedeljo žene, med tednom pa 
redni molivci rožnega venca pol ure pred mašo. 

 
1.-8- oktober 2017 
Teden za življenje 
Kako je lepo upanje, 

ki mi ga daje Bog 
 

Upanje se rojeva iz luči, 
ki prihaja od zgoraj, je 
dar Boga, ko 
povzdignjen z zemlje 
vse priteguje k sebi. 
Je dar Duha in bližina 
Očetove ljubezni. 
Je moč, ko ni več najti 
besed tolažbe. 

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

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

 
 

SLOMŠKOVA NEDELJA,  NEDELJA ZAKONSKE ZVESTOBE 
 

 
 

„Sveta vera bodi vam luč! To velja za 
verujoče in za vse ljudi dobre volje. 
Materni jezik bodi vam ključ. Saj 
vemo, kako smo se učili in se preko 
maternega jezika odpirali svetu in 
življenju. Mislimo tukaj tudi na vso 
narodno izročilo, vse te vrednote, ki so 
s tem povezane, in če bi spoštovali, 
da je to ključ, in bi se povezovali med 
seboj, potem ne bi delali takšnih 
problemov, kot jih delamo. Človek 
preganja človeka. Ni človeku brat, 
ampak je vse kaj drugega.“        S. Lipovšek 

Slomšek je spoznaval znamenja 

svojega časa in nanje odgovarjal v 

duhu Kristusovega evangelija z 

vsemi naravnimi in nadnaravnimi 

sredstvi. Videl je človekov bližnji in 

končni cilj, gledal je njegov položaj v 

okolju, intuitivno je spoznal, kako in 

koliko bijejo ure slovenske 

zgodovine, kam so usmerjeni 

kažipoti slovenskega naroda. Imel je 

čiste in jasne pojme o pravičnosti in 

dobroti v Božjem kraljestvu, zato je 

kakor Ciril in Metod tudi on povedal 

drugim narodom Evrope marsikaj 

pomembnega o slovenskem narodu: 

da je enakovreden in enakopraven 

vsem drugim narodom, da ima svojo 

kulturo, jezik, civilizacijo, da je 

njegova zgodovina zaznamovana in 

razsvetljena z lučjo vere in 

Kristusove blagovesti.  

 

Naj nas svetniški Slomšek s svojim 

delom in življenjem nauči 

obdelovati vinograd slovenske 

sedanjosti, da bo novi rod obrodil 

prave in obilne sadove v tretjem 

tisočletju! 
Franc Kramberger 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

1.10.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
1.10.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Doroteja Okorn 
 

8.10.2017 ob 8. uri 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

8.10.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Nik Kranjc 

2. berilo: Simon Sobočan 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

1.10.2017: 26. ned. med letom 
           Rožnovenska nedelja 
Ezk 18,25-28; Ps 125,4-5.6-7.8-9; 

Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 

»Janezu niste verjeli, 

cestninarji in vlačuge pa so mu 

verjeli.« (Mt 21,32) 

 

8.10.2017: 27. ned. med letom, 
Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; 
Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 

Nazadnje je poslal k njim 

svojega sina, rekoč: ›Mojega 

sina bodo spoštovali‹. (Mt 21,37) 

 
 

Vstopili smo v mesec oktober, ki je 

mesec molitve rožnega venca. 

Verjamem, da ima vsak izmed nas doma 

rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo 

sameval v kakšnem predalu, na polici ali 

še kje, ampak da se bo bolj pogosto 

grel v naših rokah. Naj ta meditativna 

molitev postane del našega življenja. 

Naj »jagode« na vrvici polnijo naš 

vsakdan z (za)upanjem in ljubeznijo ter 

krepijo naš odnos z ljudmi, nebeškim 

Očetom in Marijo. 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – A 

 

 
 

Mesec oktober nas z molitvijo in 
premišljevanjem rožnega venca 
vzpodbuja k naši osebni molitvi. 
Morda že od zgodnjega otroštva 
naprej nisi več molil. Morda ti je 
molitev sploh že povsem tuja. Ali pa 
so ti rekli, da je težko moliti oziroma 
da se tako in tako ne splača? Morda 
se bojiš, da Bog ne bo uslišal tvoje 
molitve. Morda pa si slišal o močnih 
občutkih, ki jih kdo doživlja pri 
molitvi, in se bojiš, da bi bil 
razočaran. A vse to te ne sme ovirati 
pri molitvi.  
Naredi majhen korak! 
Ti znaš moliti. Bog, h kateremu lahko 
moliš in ki ti hoče govoriti, te pozna. 
Bog ti je povsem blizu. Pozna te 
bolje, kakor ti poznaš samega sebe, in 

ti je bližje, kakor si ti samemu sebi. 
Jezus je učlovečeni Bog, ki hoče 
prebivati v tvojem srcu. Tu te 
pričakuje. Tu ga lahko iščeš in najdeš. 
Tu te hoče nagovoriti. Pozna te in te 
ljubi kakor nihče drug. Smeš se mu 
izročiti z vsem svojim življenjem, z 
vsem lepim in težkim, s svojim 
veseljem in svojo bolečino, skratka z 
vsem, kar te veseli, in vsem, kar te 
teži in česar te je sram.  
Molitev pomeni, da se Bogu povsem 
izročiš. Molitev pomeni, da znaš 
molčati in poslušati. Pomeni, da 
sprejmeš Boga v svoje vsakdanje 
življenje, v svoje bitje in svoj spomin, 
v vse, kar misliš, govoriš in delaš. 
Bog je že storil veliki korak k tebi. 
Stori tudi ti vsaj majhen korak k 
Bogu. 
Poskusi vsaj v tem mesecu z molitvijo 
obuditi stik z Bogom in nebeško 
materjo Marijo. Spoznal-a boš, da 
lahko blagodejno vpliva nate. 

Po: Youcat – Molitvenik za mlade 
 

Rožni venec je moja najljubša molitev. 

Je čudovita molitev, čudovita v svoji 

preprostosti in globini. Zares, na 

ozadju besede zdravamarije se pred 

očmi duše vrstijo najpomembnejši 

prizori življenja Jezusa Kristusa. 

Hkrati more naše srce vključiti v 

zaporedje skrivnosti rožnega venca vse 

dogodke, ki sestavljajo življenje 

posameznika, družine, naroda. Cerkve 

in človeštva; osebne izkušnje in 

doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, 

ki so nam najbližji, ki so nam pi srcu. 

Tako v preprosti molitvi rožnega venca 

utripa ritem človeškega življenja. 
sv. Janez Pavel II. 

5. oktober 

FAVSTINA KOWALSKA 
 

 
 

Rodila se je 25. avgusta 1905 kot tretja 
izmed desetih otrok v revni in pobožni 
kmečki družini v vasi Glogowiec pri 
Lodzu. Od otroških let se je odlikovala v 
pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. 
Šolo je obiskovala manj kot tri leta, ker 
je zaradi revščine morala pomagati 
doma. Ko ji je bilo šestnajst let, je šla 
služit, da se je sama preživljala in 
pomagala staršem. 1925 je stopila v 
samostan sester Božje Matere 
usmiljenja v Varšavi. V skupnosti je 
prejela ime sestra Marija Favstina. V 
raznih redovnih hišah je opravljala 
preprosta dela: bila je kuharica, 
vrtnarica in vratarica. Vsako delo je 
sprejemala z veselim obrazom. Globino 
njenega duhovnega življenja razkriva 
njen Dnevnik, ki je po obliki knjiga 
spominov, v katero z okornimi črkami 
zapisovala predvsem ‘srečanja’ svoje 
duše z Bogom. Telesno popolnoma 
izčrpana, duhovno pa v polnosti 
dozorela, mistično zedinjena z Bogom, 
je umrla 5. oktobra 1938, ko je dopolnila 
komaj 33 let.  
 

Hrana naj bo tvoje zdravilo,  
ne pa zdravila tvoja hrana. 

(Hipokrat) 


