
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
sv. Lenart 

18.h  +   starše Markovič 
               in sestro Mari 

7. TOR 
sv. Engelbert 7.30  +   Angelca Markun 

8. SRE 
sv. Bogomir 18.h  +   Janez Potočnik 

Člani Župnijskega 
pastoralnega sveta 
vabljeni na redno sejo 
v četrtek, 9. novembra 
po sveti maši. 

9. ČET 
sv. Božidar 18.h  +   Jože Mikuš 

10. PET 
sv. Leon Veliki 

18.h  +   Franc Škofic, 
              Cesta na Brdo 

11. SOB 
sv. Martin 

7.30  +   Lucija Zorč 
18.h  +   Frančiška Križaj 

12. NED 
32. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Gros 

13. PON 
sv. Stanislav Kostka 18.h  +   Stane in Martina Verčič 

14. TOR 
sv. Lovrenc Irski 

7.30  +   Peter Sluga 
               in Ljubo Lozar 

Oratorijski animatorji 
lepo povabljeni na prvo 
letošnje srečanje v 
soboto, 11. novembra po 
sv. maši. Drugo srečanje 
bo v soboto, 18. 
novembra ob istem času. 
Lepo povabljeni vsi, ki 
ste že sodelovali in novi, 
ki želite pristopiti v to 
skupnost.  
Pripravljamo oratorij-
ski dan, ki bo v soboto, 
25. novembra. 

15. SRE 
sv. Albert Veliki 18.h  +   za vse Zabretove 

16. ČET 
sv. Marjeta Škotska 18.h  +   Pavla in Stanko Dolžan 

Mladi pevci vabljeni na 
vaje za bogoslužje vsak 
četrtek ob 17. uri.  

17. PET 
sv. Elizabeta Ogrska 18.h  +   Alojzij Štern, obl. 

18. SOB 
sv. Filipina Duches. 18.h   +   Iva Štular in družina 

Ministrantske vaje 
bodo v soboto, 18. 
novembra ob 10 uri. 

19. NED 
33. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h + Pavel Čebulj in Koroščevi 

Svetopisemska skupina 
nadaljuje z branjem 
Janezovega evangelija v 
četrtek, 16. novembra po 
sveti maši. 

Ohranimo hvaležen spomin na dolgoletnega 
organista gospoda Vinkota Strniša, ki je velikodušno 
od mladosti do zadnjih moči z ljubeznijo spremljal 
pevske zbore in lepšal bogoslužje. 
V njegov spomin bo v nedeljo, 12. novembra 2017 ob 
18. uri v cerkvi sv. Lovrenca REQUIEM ZA ŽIVE 
skladatelja Dana Forresta. Program bo izvajal 
akademski pevski zbor France Prešeren iz Kranja s 
solisti in komornim orkestrom. Lepo povabljeni.- 

Ljubezen je pojav 

večnega v naši časnosti, 

zato nikoli ne mine! 
Anselm Grün 

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

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

 
 

5. NOVEMBER:  ZAHVALNA NEDELJA 

 
 

Kdor je največji med vami,  
bodi vaš strežnik. 

Kdor se bo poviševal,  
bo ponižan, in kdor se bo  

poniževal, bo povišan. 
 

(Mt 23,11-12) 

 
Gospod,  
hvala ti za rodovitno zemljo … 
Hvala za travnike, polja in njive,  
za svetlobo in temo,  
za tvoj dotik v rosi  
in tvoj smehljaj v cvetu …  
Hvala za vsak najmanjši dar,  
Hvala ti, Gospod, 
ker ti nikoli ne jemlješ, 
ampak vedno daješ v obilju. 
Amen. 

 

Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A 

 

NASVETI IN OPOMINI 
 

Pismouki in farizeji so Božji nauk, 
posredovan po Mojzesu, podredili 
svojemu okusu in svojim željam. Sebe so 
postavili za središče in merilo vsega. 
Zato jih je Jezus grajal. Kdo ve, če se ni 
tudi nas prijelo kaj duha farizejev in 
pismoukov?  
Smo središče našega učenja mi ali je 
Jezus? Oznanjamo svojo (človeško) 
modrost ali modrost križanega Kristusa? 
Nam gre za uveljavljanje moči, 
zemeljskega sijaja, zunanje uspešnosti? 
Težimo za tem, da bi se ponašali s 
svojim uspehi, s svojo preteklostjo, s 
svojim »smo pa le mi imeli prav«? 
Merimo svojo vrednost po tem, koliko 
raznih priznanj, imenovanj in odlikovanj 
smo prejeli? 
Katera knjiga nam pomeni več: zakonik 
ali Jezusov evangelij? So naše nedeljske 
maše zgolj izpolnitev zapovedi ali pa 
družinska srečanja ob Jezusu? So naše 
župnije predvsem cerkvenopravne 
ustanove ali pa skupnosti ljudi, ki jih 
povezuje Kristusova ljubezen? Imamo 
sebe za nezmotljive učitelje in vodnike ali 
pa hodimo vsi vsak dan v šolo k edinemu 
Učitelju in Vodniku? 
Smo sprejemljivi za dobrohotne nasvete? 
Se bojimo dobronamerne kritike? Bi 
vzrojili, če bi nas na primer kdo opomnil 
»Bodi manj uraden in bolj domač.« 
Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, 
si sam zapira pot k napredku. Ostal bo 
vedno isti in ponavljal vedno iste napake. 

Po: Beseda da Besedo 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

12.11.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
12.11.2017 ob 10. uri: 

1. berilo: Juš Grah 
2. berilo: Ana Krek 

 
19.11.2017 ob 8. uri 

1. berilo Matija Strniša 
2. berilo: Alenka Gašperlin 

 
19.11.2017 ob 10. uri 

1. berilo: Tim Pogačnik 
2. berilo: Nik Kranjc 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

12.11.2017: 32. nedelja med letom 
Mdr 6,12-16; Ps 63,2.3-4.5-6.7-8; 
1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13 
Preudarne pa so s svetilkami 

vred vzele v posodicah olje. 
(Mt 25,4) 
 
19.11.2017: 33. nedelja med letom 
Prg 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; 
1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 
»V malem si bil zvest, čez veliko 

te bom postavil. Vstopi v veselje 

svojega gospodarja!« (Mt 25,21) 
 
 
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Zakaj nam je v pomoč, da se pri molitvi 
oziramo na svetnike? 
 
Svetniki so od Svetega Duha razvneti 
ljudje; svetniki vzdržujejo Božji 
ogenj, ki gori v Cerkvi. Svetniki so bili 
že v času svojega zemeljskega 
življenja žareči, nalezljivi molivci. V 
njihovi bližini je lahko moliti. 
Svetnikov sicer ne smemo nikdar po 
Božje častiti, smemo pa se obračati 
nanje, da bi v nebesih pri Božjem 
prestolu posredovali za nas.  
(KKC 2683–2684) 
 

Okoli velikih svetnikov so se 
izoblikovale posebne šole pobožnosti 
(duhovnost), ki tako kot barve spektra 
vse kažejo na čisto luč Boga. Vse 
duhovnosti se začenjajo z osnovo prvino 
vere, da bi vodile vsakokrat skozi druga 
vrata v središče vere in izročitve Bogu. 
Tako se frančiškanska duhovnost opira 
na uboštvo v duhu, benediktinska na 
hvaljenje Boga in ignacijanska na 
odločitev ter poklicanost. Duhovnost, h 
kateri se človek po osebni svojevrstnosti 
čuti pritegnjenega, je vedno tudi šola 
molitve.  
 
Ko boš ob koncu svojega življenja  
stopil pred večnega Sodnika,  

te ne bo vprašal, 
kako dolgo si živel na zemlji,  
pač pa boš moral dati odgovor,  

kako si živel: pošteno ali nepošteno. 
(Friderik Baraga) 

Nadškofova zahvala 
ob zahvalni nedelji 

»Zmeraj se moramo zahvaljevati 
Bogu za vas, bratje.« (2 Tes 1,3) 
Papež Frančišek je v svojih nagovorih 
večkrat poudaril pomembnost treh 
ključnih besed za življenje v družini 
in v vsaki drugi skupnosti. Te tri 
besede so: prosim, hvala in oprosti. 
Zahvalna nedelja nas vabi, da vsem 
svojim dobrotnikom izrazimo svojo 
hvaležnost. Hvaležnost je najprej 
znamenje, da se zavedamo svojih 
omejitev. Sami ne znamo in ne 
zmoremo vsega. Sami tudi nimamo 
vsega. Prav naše omejitve nas 
odpirajo za bližnjega, ko smo 
pripravljeni sprejeti njegovo pomoč in 
njegovo dobroto. Po drugi strani pa 
pomoč in dobrota ljudi dokazujeta, da 
ljudje presegamo sami sebe in z 
dobrimi deli gradimo skupnost, ki z 
dobroto postane močnejša in večja, 
kot bi bila, če bi ostajali zgolj 
posamezniki, zaprti sami vase. 
Obdarovanosti se močno zavedam 
tudi sam. Bogu večkrat izrečem 
zahvalo za ljudi, za brate in sestre, ki 
s talenti in velikodušnostjo gradijo 
Cerkev v naši nadškofiji. Za zahvalno 
nedeljo se jim želim še posebej 
zahvaliti.  
Najprej bratom duhovnikom in 
diakonom, ker v ta svet, tako ranjen 
in negotov, s svojim zgledom in s 
svojo besedo prinašajo veselo 
oznanilo evangelija in ljudi krepijo z 
zakramenti Cerkve. 
… 

Zahvaljujemo se vsem materam in 
očetom, ki se pogumno odzovejo na 
Božje povabilo in postanejo varuhi 
novega življenja, ki zraste iz njih in 
ob njih. Brez njihove pripravljenosti 
ne bi imeli prihodnosti ne kot narod 
in ne kot Cerkev. 
Zahvaljujem se vsem mladim in 
otrokom, ki v okolju svojih sošolcev, 
prijateljev in znancev ohranjajo in 
poglabljajo prijateljstvo z Bogom in 
tako postajajo sodelavci pri 
oznanjevanju. 
Posebna zahvala velja vsem starim, 
bolnim in osamljenim, ki neprespane 
noči ter trpljenje in preizkušnje 
bolezni prinašajo pod križ in jih 
skupaj z Jezusom izročajo Očetu v 
spravo za grehe sveta. 
Predvsem pa se danes zahvaljujem 
Bogu za vas, saj je najprej vsak izmed 
vas velik dar Božje ljubezni za našo 
Cerkev. V hvaležnosti za vas prosim 
Boga, naj vas spremlja s svojo nežno 
bližino, vas varuje in blagoslavlja. 

msgr. Stanislav Zore OFM,     nadškof 
 

Pridružujem se škofovi zahvali, 
obenem pa bi rad izrekel prisrčno 
zahvalo vsem sodelavcem, še posebej 
ključarju, katehistinjam, članom ŽPS, 
cerkvenim pevcem in organistinjam, 
ministrantom, bralcem božje besede, 
izrednim delivcem obhajila, 
sodelavcem Karitas, župnijski 
gospodinji, vsem, ki čistite in krasite 
cerkev, darovalcem za potrebe 
cerkve. 
Vsem Bog povrni, naj vas spremlja 
Božji blagoslov!                  Župnik Jože 


