
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
15. PON 
sv. Pavel 18.h  +   Pavla Šenk, 30. dan 

16. TOR 
sv. Honorat 7.30  +   Manca Jerina 

V četrtek, 18. januarja 
vabljeni člani biblične 
skupine po sveti maši 
na redno srečanje. 

17. SRE 
sv. Anton 

18.h  +   starše Kristanc 
Po maši Schönstattska molitev 

18. ČET 
sv. Marjeta Ogrska 18.h  +   Benjamin Jeruc 

19. PET 
sv. Makarij 18.h  +   Marija Kavčič 

V petek, 19. januarja 
vabljeni starši bodočih 
prvoobhajancev na 
sestanek. Določili bomo 
datume prve spovedi in 
obhajila.  

20. SOB 
sv. Fabijan 18.h  +   starše Terlikar 

21. NED 
3. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ivanka Okorn 

Čistilke in krasilke 
cerkve lepo povabljene 
na letno srečanje v 
ponedeljek, 22. januarja 
po sveti maši. 

22. PON 
sv. Vincencij 18.h  +   Pavla Draksler 

23. TOR 
sv. Henrik Suzo 

7.30  +   Peter, Marija in Roman 
              Drinovec 

24. SRE 
sv. Frančišek Saleš. 18.h  +   Martina Benedičič 

25. ČET 
spreob. apost. Pavla 

18.h  +   Jože, starše in brate 
               Finžgar 

26. PET 
sv. Timotej in Tit 18.h  +   Ivan Novak 

27. SOB 
sv. Angela Merici 18.h   +   Vinko Strniša 

28. NED 
4. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Stanko in Pavla Dolžan 

 
Pred nedeljo Svetega 
Pisma bomo v petek, 
26. januarja po sveti 
maši prebirali Markov 
evangelij. K branju 
posebej lepo povabljeni 
bralci božje besede pri 
bogoslužju in vsi, ki 
želite pri tem sodelovati. 
Z veseljem pristopite 
tudi letošnji birmanci in 
animatorji. 

Mesec verskega tiska nas vabi k branju in 
premišljevanju. Pred vhodom v staro cerkev so na 
ogled brezplačni izvodi nekaterih revij, ki izhajajo pri 
Družini. V njih najdemo marsikaj zanimivega za svojo 
rast in služenje bližnjemu. 
 
Srečanje župnijskih svetov kranjske dekanije bo v 
nedeljo, 28. januarja ob 15. uri v župniji Kranj Šmartin. 
Tema srečanja: Družina, okolje Božje prisotnosti.  
Vsi člani lepo povabljeni. 

Posveti v svojem dnevu  
nekaj trenutkov tišini.  

Nauči se molčati,  
da se boš naučil govoriti. 

(Joseph Cardijn) 

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

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

 
 

Z božjo besedo v družini 
 

Božje razodetje 
in edinstvena knjiga 

 
Boga moremo spoznati zato, ker se je 
razodel. Večni vsemogočni Bog, ki je 
za nas ljudi nedoumljiv, je resnično 
prišel med nas in spregovoril. Razkril 
nam je celo svoje najgloblje misli. 
Dovoli nam, da pogledamo v njegovo 
srce. To se dogaja v tvojem življenju 
in tudi v življenju vseh ljudi, ki v 
molitvi poslušajo Božji glas in iščejo 
Božjo navzočnost. Pri tem nam 
pomaga knjiga razodetja.  
 
Sveto pismo je knjiga, v kateri 
beremo, kako se je Bog najprej 
pokazal v zgodovini izraelskega 
ljudstva, kako se nam je postopoma 
razodeval, dokler ni v Jezusu 
Kristusu razkril svojega najglobljega 
bistva, ki je ljubezen.  
 
Ljudje so dolgo imeli nejasne 
predstave o Bogu in božanstvih. Cela 
ljudstva so imela Boga za bitje, ki mu 
je bilo treba darovati celo ljudi, da bi 
si pridobili njegovo naklonjenost. 
Šele v življenju izraelskega ljudstva 
postane jasno, da Bog ni pošast z 
mnogimi glavami, pred katero je  

 
 
treba nenehno trepetati. Postane 
jasno, da je samo en Bog, da je dober 
in zvest tistim, ki mu zaupajo. To se 
je pokazalo v življenju številnih ljudi: 
očetov, mater, otrok, prerokov, 
prerokinj, kraljev in svetnikov. 
Abraham je odkril Boga pod 
zvezdnatim nebom. Mojzes ga je 
izkusil v gorečem grmu. Te zgodbe 
poznaš.  
 
Vse te izkušnje z Bogom so bile 
zapisane v neverjetno pisani in bogati 
knjigi. Papež Benedikt XVI. je Sveto 
pismo nekoč primerjal z vrtom. S 
svetlim, čudovitim vrtom, v katerem 
je mogoče najti najgloblja spoznanja 
o Bogu, kakor lepe cvetlice. Ko 
beremo Sveto pismo in smo povezani 
z Bogom, tako rekoč »hodimo v vrtu 
Svetega Duha«, pravi papež, tedaj 
govorimo z njim in on z nami.  
 

Po: Youcat – birma 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

21.1.2018 ob 8. uri: 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

21.1.2018 ob 10. uri: 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

28.1.2018 ob 8. uri 
1. berilo Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

28.1.2018 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Jera Sitar 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

21.1.2018: 3. nedelja med letom 
Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-5.6-7.8-9;  
1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20 
»Takoj sta pustila mreže in šla 

za njim.« (Mr 1,18) 

 
28.1.2018: 4. nedelja med letom, 
nedelja Svetega pisma 
5 Mz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 
1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28 
»Strmeli so nad njegovim 

naukom, ker jih je učil, kakor 

kdor ima oblast« (Mr 1,22) 

 

 

 

 

Pogled v matične in pastoralne 
knjige preteklega leta 

 

Po zakramentu svetega krsta je bilo 
prerojenih v župnijski cerkvi 10 
otrok. 4 so bili krščeni drugod. Večini 
so starši izbrali prepoznavna 
slovenska krščanska imena. Prav je, 
da se starši izogibate nenavadnim 
imenom, ki lahko nekega dne otroka 
spravijo v zadrego.  
“Zdrava družina – zdrava družba, 
zdrav narod – zdrava država”. Če bo 
naš narod imel veliko zdravih in 
močnih družin, bo tudi Cerkev bolj 
zdrava … 
Zakrament svetega zakona je 
postavil Jezus in to ne le za ljudi 
svojega časa, ampak za vse čase. V 
domači župniji sta zakrament zakona 
letos sklenila 2 para. Bog daj moči in 
prave ljubezni fantom in dekletom, da 
bi se v darujoči ljubezni odločili za 
skupno pot v življenje v cerkvenem 
zakonu.  
Zakrament svete birme je gospod 
nadškof Zore podelil 25 birmancem. 
Naj jih moč Svetega Duha spremlja 
vse življenje, da bodo pričevalci 
evangelija življenja. 
K prvemu svetemu obhajilu je 
pristopilo 11 prvoobhajancev. Naj v 
božji hrani krepijo svojo vero. 
V večnost smo z molitvijo 
pospremili 10 župljanov in 10 
župljank. 8 oseb je pred odhodom v 
večnost prejelo vse zakramente, 4 
osebe maziljenje, 2 osebi je smrt 
nenadno presenetila. Drugi so bili 
neprevideni. 

Molitvena osmina 
za edinost kristjanov 

 

Kot vsako leto nas bo vabila k molitvi 
od četrtka, 18. januarja do četrtka, 25. 
januarja, ko obhajamo praznik 
spreobrnjenja apostola Pavla. V času 
osmine lepo povabljeni k sveti maši. 
Molili bomo za potrebno edinost med 
katoliškimi, pravoslavnimi in 
evangeličanskimi kristjani. Svet bo 
spoznal Jezusove učence, če se bomo 
med seboj bolj ljubili in spoštovali.  

 
V berilu beremo o Jonu in 
Ninivljanih. Ti grešno živijo in Bog 
jim zapreti s kaznijo, obenem pa daje 
možnost spreobrnitve. Ninivljani se 
zavzamejo, od kralja do zadnjega 
meščana se odločijo za post in se 
spokorijo. Bog si zato premisli in 
kazni ne izvrši. Njegova odločitev, da 
bo grešno mesto pokončal, ni bila 
dokončna, temveč le pogojna. In 
vzgojna. Bog ne želi grešnikove 
smrti. Želi le, da se spokori in živi. 

(Dejstvo je, da to velja tudi za njegov 
odnos do vsakega izmed nas.) V 
spoznanju te resnice je hotel Bog 
najprej vzgojiti Jona. Grešnikov naj 
ne obsoja, naj ne beži od njih, naj pa 
izpolni Božji klic in jim pomaga, da 
se vrnejo k Bogu in ostanejo pri 
življenju.  
To je vzgojna poteza tudi za Jude. 
Motili so se namreč, ko so mislili, da 
ima Bog rad samo njih. Pozabljali so, 
da za izbranost nimajo nikakršnih 
zaslug, da ima isti Bog, ki je izbral 
njih, rad tudi pogane. Ali ne bi bilo 
prav, da bi se spreobrnili tudi mi? 
Tudi mi verni se imamo večkrat za 
»priviligirance« in še zdaleč ne 
živimo tako, kot bi morali. Bog tudi 
nas kliče, da bi se spreobrnili. Dejstvo 
je, da ne smemo zapravljati časa in 
prelagati tega dejanja – Božje 
kraljestvo se je približalo!     p. F. Cerar 
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj kaže Bog o sebi, ko pošlje k nam 

svojega Sina? 
 

Bog nam v Jezusu Kristusu kaže vso 

globino svoje usmiljene ljubezni.  
(KKC 65–66, 73) 
 

Po Jezusu Kristusu postane nevidni Bog 

viden. Postane človek kot mi. To nam 

kaže, kako daleč gre Božja ljubezen: on 

nosi vse naše breme. Z nami hodi po 

vseh poteh. Je v naši zapuščenosti, 

našem trpljenju, našem strahu pred 

smrtjo. Je tam, kjer ne moremo več 

naprej, da nam odpre vrata v življenje. 
 


