
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
9. PON 
sv. Dionizij 19.h  +   Jože Jordan 

10. TOR 
sv. Danilo 

7.30  +   Štefan Borovac, 30. dan 
19.h  +   Anton Miklavčič 

11. SRE 
sv. Janez XXIII 19.h  +   Franc Grašič 

Verouk 
V četrtek, 19. oktobra 
ne bo verouka v 
razredih, ki jih poučuje 
sestra Milena. 

12. ČET 
sv. Maksimilijan C. 19.h  +   Vinko Strniša, 8. dan 

13. PET 
sv. Gerald 19.h  +   Alojzij Gregorc 

14. SOB 
sv. Kalist I. 

7.30  +   Jože in Pavla Drakslar, 
                                30. dan 
19.h  +   Žan Zupanc 

15. NED 
28. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Miha Koglar, obl. 

Sklepamo stoletnico 
Fatimskih prikazovanj. 
Od 9 oktobra dalje 
bomo rožnovensko 
pobožnost opravljali 
pred kapelico Fatimske 
Matere Božje, ki nas bo 
spremljala do konca 
rožnovenskega meseca. 
Lepo povabljeni 

16. PON 
sv. Jadviga 19.h  +   Tine Rozman 

17. TOR 
sv. Ignacij Antiohij. 

7.30  +   Ferdinand in Vilma 
               Majetič 
19.h       po namenu Shönstatta 

Po večerni sveti maši 
17. oktobra bomo v 
zbranosti prisluhnili 
vabilu Shönstatta za 
mesec oktober. 

18. SRE 
sv. Luka 19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

19. ČET 
sv. Pavel od Križa 19.h  +   Jožica Finžgar 

20. PET 
sv. Rozalina 19.h  +   Hostarjeve 

 
Ministranti 
V soboto, 14. oktobra ob 
10. uri vabljeni na 
srečanje 

21. SOB 
sv. Uršula 

19.h       po namenu 3. venca 
               sv. Uršule 

22. NED 
Misijonska nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Silvo Krumpestar 

Vsak večer je priložnost 
za sveto spoved ob 
18.30. uri. 

Misijonska nedelja je vsako leto največja 

manifestacija povezanosti vesoljne Cerkev. 

Udje Kristusovega telesa molimo drug za 

drugega in si z darovi pomagamo, da bi 

Božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru 

in ljubezni zaživelo med nami.           Po: www.missio.si 

Namesto cvetja na grob 
+ Benjaminu Jeruc 
so darovali za 3 svete 
maše sosedje. 

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

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

 
 

27. nedelja med letom: Kakšen sad bo obrodil naš vinograd? 
 

 
 

Rečejo mu:  
»Hudobneže bo hudo  
pokončal in vinograd  

bo dal v najem  
drugim vinogradnikom, 

 ki mu bodo ob svojem času dajali 
pridelek.«  

Zatorej vam pravim,  
da se vam bo  

Božje kraljestvo vzelo  
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo  

njegove sadove.  
(Mt 21,41–43) 

 

Če bomo imeli v mislih vse, kar je resnično, 
pravično, čisto, ljubeznivo, krepostno … 
Če bomo to, kar smo se od Jezusa naučili, 
prejeli in slišali, tudi delali, kot pravi apostol 
Pavel, potem bomo imeli mir v srcih.  
In ko imamo mir v srcu, potem ga lahko 
delimo med druge. Tako lahko postaja naš 
svet lepši, polnejši in prepojen s pristno 
krščansko ljubeznijo. 

 

 
Bog je poslal svojega edinorojenega 
sina na svet, ne da bi svet sodil, 
ampak odrešil. Dejstvo pa je, da so 
tega sina prijeli, ga vrgli iz 
»vinograda«, mučili, križali in 
usmrtili. 
Kako rodoviten je slovenski narod, 
kakšni vinogradniki smo mi? Bog 
tega vinograda, našega naroda, nikoli 
ni izpustil izpred oči. Naklonil mu je 
trdoživost, voljo do ohranjanja, 
samobitnost, neuklonljivost in ponos. 
Če se sprašujemo, od kod vse to, 
dobro vemo, da je v ozadju tisočletna 
slovenska vernost, ki je redno 
prežemala našo misel in delo, našo 
kulturo, naše bivanje. 
Da bi vztrajali kot gospodarji 
vinograda tudi danes, nas apostol 
Pavel spodbuja: »delajte, kar je 

resnično, kar pošteno, kar je čisto, 

kar je krepostno in hvale vredno«. 

 
Pazimo na svoje srce, da bo vedno 
ostalo čisto. Lahko se namreč pripeti, 
da s svojimi grehi popolnoma uničimo 
vinograd. Izbirajmo krepostno življenje, 
kot ga omenja sv. Pavel v svojem pismu 
kristjanom v Filipih. 
Tako bo božji mir, ki vsak razum 
presega, varoval vaša srca in vaše misli 
v Kristusu Jezusu. (prim Flp 4,7) 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

15.10.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
15.10.2017 ob 10. uri: 

1. berilo: Vincenc Borovnik 
2. berilo: Jera Sitar 

 
22.10.2017 ob 8. uri 

1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
22.10.2017 ob 10. uri 

1. berilo: Juš Grah 
2. berilo: Tim Pogačnik 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

15.10.2017: 28. nedelja med letom 
Iz 25,6-10; Ps 23,1-6; 
Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
»Veliko je namreč poklicanih, 

a malo izvoljenih.« (Mt 22,14) 

 
22.10.2017: 29. nedelja med letom, 
misijonska nedelja 
Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3.4-5.7-8.9-10; 
1 Tes 1,1-5; Mt 22,15-21 
»Tedaj jim je rekel: 'Dajte torej 

cesarju, kar je cesarjevega, in 

Bogu, kar je Božjega.'«  

(Mt 22,21) 

 

 

15. oktober 
28. nedelja med letom 

 

 
 

Potem reče  
svojim služabnikom:  

»Svatba je pripravljena,  
a povabljeni je niso bili vredni.  

Pojdite torej na razpotja  
in povabite na svatbo,  
katere koli najdete.«  

In njegovi služabniki so  
šli na pota in zbrali vse, 

katere so našli,  
hudobne in dobre,  

in svatovska dvorana  
se je napolnila z gosti.  

 

(Mt 22,8–10) 
 

Božja gostija ostane Božja gostija 
kljub temu, da jo nekateri 
zavračajo, drugi pa pobijajo njene 
znanilce. Vabilo na Božjo gostijo 
je namreč vabilo Ljubezni na 
gostijo ljubezni. Svatovsko 
oblačilo je v tem pogledu odprtost 
za ljubezen. 
Skrivnost je, zakaj tolikim ni do 
nje. Pa tebi: je kaj do gostije? Si 
na seznamu povabljenih …  

Po: Beseda da Besedo 

Misijonarjeva vzpodbuda 
na misijonsko nedeljo 

 

Misijonar pomaga, podpira, rešuje 
množico ubogih, pomoči potrebnih in 
neukih ljudi. Prav v tem je veliko 
notranje zadoščenje in sreča. 
Misijonar, hodeč po Jezusovih 
stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je 
ljudem v mnogotero pomoč in oporo. 
Zato je tudi deležen obilnega Božjega 
blagoslova. 
Misijonarjeva pot je težka, toda zelo 
osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj 
dobrega in koristnega človeku v 
potrebi in stiski, je čudovit. To pove 
tudi rek: "Lepše je dajati kot 
prejemati." Marsikdo tega še ni 
občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je 
v človeku. Kot testo potrebuje kvas in 
sol, da postane rahel, okusen kruh, 
tako človek potrebuje spodbudo. 
Prizadevanje za dobro plemeniti in 
prinaša napredek in blaginjo trpečim, 
katerih veseli nasmeh in hvaležnost v 
očeh sta dragoceno plačilo. 
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z 
majhnim darom, pomagajmo 
misijonarjem v njihovih plemenitih 
prizadevanjih za mir in dobro, za 
izboljšanje življenjskih in 
zdravstvenih razmer, za izobraževanje 
in prinašanje veselega oznanila 
najrevnejšim. Jezus naj blagoslavlja 
in varuje njihovo plemenito in sveto 
poslanstvo.                 Danilo Lisjak, misijonar 

 

18. oktober 

sveti LUKA 

 
Rodil se je v Antiohiji v 1. stol. 
Študiral je medicino. Še posebej se 
je zanimal za helenizem, kulturno 
gibanje tistega časa. Postal je avtor 
tretjega evangelija in Apostolskih 
del. Bil je pogan, nič pa ne vemo o 
njegovem spreobrnjenju. Leta 49 in 
57 ga najdemo ob sv. Pavlu. 
Izročilo pravi, da je po smrti 
velikega apostola pretrpel 
mučeniško smrt v Ahaji, kamor je 
prišel ljudem oznanjevat evangelij. 
Bil je zelo čuteč in nihče izmed 
evangelistov ni tako kot on prikazal 
čudovite Učiteljeve usmiljene 
ljubezni. Edini od evangelistov se 
je v pisanju posvetil Mariji in 
Jezusovemu otroštvu. Domneva 
se, da je bil slikar; tako pravi 
izročilo, da je naslikal Devico 
Marijo z Jezusom na rokah. 
 

Kristjanova duhovnost ne more biti  
niti beg iz sveta niti aktivizem,  

ki teka za vsako modo.  
Duhovnost, prežeta od Svetega 

Duha, želi spremeniti svet. 
 (sv. Janez Pavel II.) 


