
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
18. PON 
sv. Vunibald 

18.h  +   Martina Benedičič 
Po maši Schönstattska molitev 

19. TOR 
sv. Urban V. 

7.30  +   Janez Šenk 
18.h  +   Ivanka Okorn, 30. dan 

Luč miru iz Betlehema 
Skavti bodo prinesli 
plamen k sveti maši 
danes ob 10. uri. 

20. SRE 
sv.Vincencij 18.h  +   Janko Kisovec 

21. ČET 
sv. Peter Kanizij 18.h  +   Ivanka Lakner 

22. PET 
sv. Frančiška K. C. 18.h  +   Franc Perhavec 

23. SOB 
sv. Janez Kancij 

7.30  +   Pavla Kavčič, 8. dan 
18.h  +   Valentina in Rajmund 
              Tavčar 

Spoved pred božičem 
Vsak večer pol ure pred 
sveto mašo. 
V soboto od 16. ure 
dalje 
V nedeljo pri obeh 
mašah in od 15. ure 
naprej ter med mašo ob 
17. uri. 

24. NED 
4. adventna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Dragica Polajnar 
17.h  +   Stanislav Rode 

25. PON 
BOŽIČ 

00.h     za žive in umrle župljane 
9.h    +   Ladislav Kovačič 
17.h  +   Ljudmila Špendal 

26. TOR 
sv. Štefan 

8.h    +   Štefan Zelko 
10h   +   Albin in Ivanka Okorn 

27. SRE 
sv. Janez Evangeist 18.h  +   Janez in Angela Oselj 

28. ČET 
sv. nedolžni otroci 18.h  +   Primož Strniša 

Blagoslov stanovanj in 
domov 

Božični čas je zelo 
primeren za blagoslov 
novih domov. Kdor želi 
tovrstni blagoslov truda 
in Božje varstvo, naj 
izrazi svojo željo 
župniku, da se 
dogovorimo o terminu. 

29. PET 
sv. Tomaž Becket 18.h  +   Vinko Strniša 

30. SOB 
sv. Janez Boecardo 18.h   +   Alojz in Ivanka Žagar 

Adventni koledar je na 
pultu pri oznanilih. 
Vzemite ga brezplačno,  
naj vam obogati advent. 

31. NED 
SVETA DRUŽINA 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Tončka, Tomaž, 
             teta in stric Kosmatova  
17.h      litanije in blagoslov 

Božični angeli 
 naj v tvoje življenje  

prinesejo lahkost, svežino, 
svobodo in širino  

in dajo tvoji duši poleta,  
da se boš dvignil nad 

Verski tisk 
»Povej mi, kaj bereš in povedal ti bom, kdo si.« V tem 
pregovoru je izražena velika resnica. Družina, ki nima 
več naročenega nobenega verskega časopisa ali revije, 
je v veliki nevarnosti, da se bo še bolj oddaljila od 
Cerkve in krščanstva. 
Ostanite zvesti naročniki in bralci Družine, Ognjišča, 
Mavrice. Bog povrni vsem, ki ta tisk raznašate. 

vsakdanje  
in boš oporo črpal iz 

nebes. 
Anselm Grün, Želim ti božičnega angela 

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

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

 
 

BOŽIČ – Beseda se je učlovečila in se naselila med nami 
 

 
 

Božična noč je za mnoge čas božjega klica, marsikomu se zdavnaj izgubljena 
vera vrača. Kristusova luč zasije  v srcu. Globoko v duši se oglasi angelsko 
sporočilo: »Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudi. Danes se 
je v Davidovem mestu rodil zveličar, ki je Kristus, Gospod.« »Slava Bogu na 
višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji.« (Lk 2,14) 
Marija je molčala. Vse to je premišljevala v srcu, svoje veselje je delila z 
Jožefom. Potem se je ta novica širila v svet. Sveti Pavel je zapisal: »Božji mir, 
ki presega vsak razum, naj ohrani vaša srca in misli v Kristusu, Jezusu, našem 
Gospodu!« To oznanilo pripovedujte starši otrokom, žena možu, sosed sosedu. 
Božični mir naj spravi sprte, potolaži žalostne. Tako bomo začutili milost, da 
je Jezus med nami, da v nas živi in nadaljuje zgodbo odrešenja, dokler ne pride 
poveličan v slavi. On je cilj našega življenja. V vsakem krščanskem domu 
prepevajmo z angeli: »Slava Bogu in mir ljudem!« 
 
Spoštovani Kokrški farani! 
NAJ VAM LETOŠNJI BOŽIČ PODARI VELIKO TISTE SREČE IN MIRU, 
KI SO GA BILI DELEŽNI PASTIRJI NA BETLEHEMSKI POLJANI. 
JEZUS V JASLICAH NAJ VAM PRINESE TISTO ČLOVEČNOST IN 
LJUBEZEN, KI JE V SVOJI DRUŽINI IN DELOVNEM OKOLJU 
NAJBOLJ POTREBUJETE. TO VAM IZ SRCA ŽELIM IN VAS 
BLAGOSLAVLJAM! 

Župnik Jože 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

24.12.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
24.12.2017 ob 10. uri: 

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

 
31.12.2017 ob 8. uri 

1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 
31.12.2017 ob 10. uri 

1. berilo: Klemen Štern 
2. berilo: Evita Koželj 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

24.12.2017: 4. adventna ned.  
2 Sam 7,1-5.8-11.16; Ps 89; 
Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 
»Pri teh besedah se je 
vznemirila in premišljevala, 
kakšen pozdrav je to« (Lk 1, 29) 

 
25.12.2017: BOŽIČ  
Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1-6 
Jn 1,1-18 
»Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Bog, ki biva v 
Očetovem naročju, on je 
razložil.« (Jn 1,18) 

 

 

Dobro, pošteno, pravično in sveto 
 

Dragi bratje duhovniki, redovniki, 
redovnice, verniki in vsi ljudje dobre 
volje! 
Evangelisti, predvsem Luka opisujejo 
božični dogodek ko se je Bog sklonil 
k ljudem, ko je Večni postal človek, 
da bi za vedno ostal z nami …  
Zato se Bog vedno znova dotika 
našega srca, da bi to srce (p)ostalo 
»dobro, pošteno, pravično in sveto«. 
Dobro – kar je temeljna odlika 
vsakega človeka,in kar se izraža v 
vsakdanjih drobnih dejanjih.  
Pošteno – kar je profesor dr. Anton 
Trstenjak posebej označil kot 
značilnost Slovencev, ki pa danes žal 
vse bolj izginja.  
Pravično – kar presega zavezanost 
zakonu, pravilom in predpisom, ter 
ohranja Božji pogled na človeka in 
svet.  
Sveto – kar povzema vse druge 
kreposti in je končni cilj in najvišja 
sreča vsakega človeka. 
Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, 
pošteno, pravično in sveto«. Naj ta 
želja v teh božičnih praznikih doseže 
vse ljudi dobre volje in naj bo to 
vodilo vsakega človeka tudi v novem 
letu 2018. Blagoslovljen božič želimo 
vsem bolnim in trpečim, vsem 
rojakom v zamejstvu in po svetu, pa 
tudi tistim, ki v izpovedovanju vere 
niso združeni z nami. Naj nas vse 
združuje prizadevanje, da bi bilo 
vsako srce »dobro, pošteno, pravično 
in sveto«. 

Iz božičnega voščila slovenskih škofov 

BOŽIČ V ŽUPNIJI IN DRUŽINI 
 

Božična devetdnevnica 
Vsak večer ob 18. uri lepo povabljeni 
otroci, mladi, starši, vsi župljani, da 
se pripravimo na veliki praznik 
Kristusovega rojstva. Smer bomo 
iskali v božjih zapovedih in adventnih 
angelih. Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo! 
 

Prvi sveti večer 
Na 4. adventno nedeljo ob 16.45. uri 
bodo sklep adventa s pesmijo in 
besedo oblikovale družine otrok 1. in 
2. razreda. Ob 17. uri bo sveta maša. 
Doma pa se ob jaslicah zberite pri 
molitvi rožnega venca. Blagoslovite 
in pokadite svoj dom. Blagoslovljeno 
vodo si priskrbite v cerkvi v času 
devetdnevnice. 
 

Polnočnica 
Se bo začela ob 24.h. Že ob 23.30. uri 
bo božičnica »Nikar ne dremajte« s 
starimi slovenskimi božičnimi 
pesmimi, ki bodo prihajale iz ust 
pevcev domačega cerkvenega 
pevskega zbora svetega Lovrenca.  
 

Božič 
Slovesni zapovedan praznik 
Jezusovega rojstva. Slovesna sveta 
maša bo ob 9. uri. Popoldanska maša 
bo ob 17. uri. 
 

Praznik sv. Štefana 
Praznični maši bosta ob 8. in 10. uri. 
To je tudi državni praznik, dan 

samostojnosti in enotnosti. Zvečer ga 
bomo sklenili z molitvijo in 
blagoslovom pred kapelico na 
dvorišču župnijskega doma. 
 

Trikraljevski koledniki 
Tudi letos se pripravljajo na pot v 
župniji, kjer bodo pričeli na praznik 
svetega Štefana po sveti maši ob 10. 
uri. Za praznik bi vam radi voščili 
veselje, mir, in v novem letu srečo. 
Na pot se bodo podali tudi v sredo, 
27. in v četrtek, 28. decembra. Pot 
bodo sklenili z darovi za slovenske 
misijonarje, ki jih bodo položili pred 
jaslice v soboto, na praznik svetih 
treh kraljev ob 9. uri. 
Informacije dobite pri Stanki Grah, 
tel. 070 430 963. 
 
Po božičnih počitnicah se prične 
redni verouk v ponedeljek, 8. 
januarja. 
 
31. december: nedelja svete družine 
K bogoslužju ob 10. uri še posebej 
lepo povabljene družine. Starše 
vabim, da po maši pristopite k 
blagoslovu pred jaslice tudi z 
najmanjšimi otroci v naročju. Večji 
pa bodo pristopili sami. 
Zvečer je drugi sveti večer. Ob 17. uri 
bomo pred najsvetejšim zmolili 
litanije v čast vsem svetnikom in se 
zahvalili Bogu za dobrote preteklega 
leta, zapeli zahvalno pesem in prejeli 
blagoslov z najsvetejšim. 


