
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
29. PON 
sv. Konstancij 18.h  +   Štefan Zelko 

30. TOR 
sv. Martina 7.30       v čast Svetemu Duhu 

31. SRE 
sv. Janez Bosko 18.h  +   Leon Petrevčič 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 4. februarja po 
sveti maši ob 10. uri. 
Krstna priprava bo v 
ponedeljek, 29. januarja 
po sveti maši. 

1. ČET 
sv. Brigita Irska 

18.h       za duhovne poklice 
Po maši adoracija do 19. 30. ure 

2. PET 
Jezusovo darovan. 

8.h    +   Jože Lakner 
18.h  +   Jože Jordan 

V sredo, 31. januarja bo 
po sveti maši redno 
srečanje župnijske 
Karitas. 

3. SOB 
sv. Blaž 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h  +   Albin Bradeško 

4. NED 
5. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Maren 

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

5. PON 
sv. Agata 18.h  +   Pavla Kavčič 

6. TOR 
Japonski mučenci 

7.30 za dušno in telesno 
              zdravje 

V soboto, 3. februarja ob 
10. uri vabljeni vsi 
ministranti na srečanje. 

7. SRE 
sv. Nivard 18.h  +   Zofija Benedičič 

8. ČET 
Prešernov dan 18.h  +   Marija Vidic 

9. PET 
sv. Apolonija 18.h  +   Klemen Srebotnjak 

10. SOB 
sv. Sholastika 18.h   +   Franc Sajovic 

11. NED 
6. ned. med letom 
Lurška Mati Božja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Ivan Učakar in Erženovi 

Priprava na krščanski zakon 
Kranj, Tavčarjeva 43:  
26. – 28. januar; 16. – 18. marec; 1. – 3. junij. 
(petek in sobota ob 19. uri; nedelja ob 16. uri) 
Brezje: Info: 04 537 07 00 (prijava ni potrebna): 
11., 18. in 25. februar ob 15. uri. 
 

Zgibanke s celotnim programom priprave lahko dobite 
v cerkvi, ogledate pa si jih lahko tudi  na oglasni deski. 

 
Na svečnico bo pri obeh 
mašah blagoslov sveč. 
 

V soboto je god sv. 
Blaža, ki je delal to, kar 
Jezus: ozdravljal, 
pomagal, reševal. Jezus 
iz svoje narave, Blaž pa 
iz vere v Jezusa. 
Nobenega dobrega 
dejanja ni brez božjega 
posredovanja. Zato na 
praznik sv. Blaža 
poživimo svojo vero in 
utrjujmo krščansko 
upanje. 
S tem namenom ta dan 
Cerkev deli blagoslov. 

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

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

 
 

 
 

Na pobudo biblicistov so slovenski 
škofje razglasili nedeljo Svetega 
pisma in določili, da bo to zadnja 
nedelja v januarju.  Prvo smo tako 
obhajali leta 1990, kar pomeni, da 
je letošnja že 28. zapovrstjo. 
Letošnje geslo se glasi: »Z Bogom 
v družini.« Naj Sveto pismo 
(knjiga vseh knjig) ne obleži na 
naših policah družinskega doma, 
temveč naj nas vsak dan vabi, da 
ga vzamemo v roke, ga skupaj 
prebiramo in razlagamo. Le tako 
bo lahko Beseda resnično delovala 
v naših družinah in v svetu ter nam 
pomagala skozi vsakodnevne 
preizkušnje. 

KAJ imaš ti z nami? 
 

V njihovi shodnici pa je bil  
prav tedaj človek z  

nečistim duhom in je zavpil: 
 »Kaj imamo s teboj,  
Jezus Nazarečan?  

Si nas prišel pokončat? 
Vem, kdo si: Sveti, Božji.«  
Jezus pa mu je zapovedal: 
»Umolkni in pojdi iz njega!« 

Nečisti duh ga je stresel,  
zavpil z močnim glasom  

in šel iz njega.  
 (Mr 1,23–25) 

 

Poslušalci strmijo nad novostjo in 
modrostjo Jezusovega nauka. Sredi 
razlage, ko je bila pozornost na višku, 
zareže divji krik: »Kaj imaš ti z nami, 
Jezus Nazarečan?« 
Tudi zgodovina Cerkve pozna 
podobne primere, pojavljajo se na 
različne načine in v različnih oblikah, 
vsi pa imajo isto značilnost: Kaj imaš 

ti z nami? 
Kako si razložiti? Ko v nekem kraju 
lokalni duhovnik blagoslovi prostore 
šole, občinske knjižnice ali kaj 
podobnega, slišimo krike: »Kaj imaš 
ti z nami?« »Kaj počneš na takih 
dogodkih?« … Morda pa so ravno ti 
pojavi znamenje, da vendar obstaja 
nekaj, kar ima Jezus z nami in mi z 
njim. 

 



 

Bralci božje besede 
 

sobota 3.2.2018 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

4.2.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 

4.2.2018 ob 10.00 
1. berilo: Vesna Rogl 

2. berilo: Vincenc Borovnik 
 

sobota 10.2.2018 zvečer: 
1. berilo: Nejc Resnik 
2. berilo: Špela Perčič 

 

11.2.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

11.2.2018 ob 10.00 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Tevž Sitar 
 

 

 
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. 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

2.2.2018: Jezusovo darovanje - 
Svečnica 
Mal 3,1-4; Ps 24,7-10; Heb 2,14-18; 
Lk 2,22-40 
»Glej, ta je postavljen v padec 

in vstajenje mnogih v Izraelu in 

v znamenje, ki se mu 

nasprotuje.«(Lk 2,35) 

 

4.2.2018: 5. nedelja med letom 
Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-2.3-4.5-6; 
1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 
»Zjutraj, ko je bilo še zelo 

temno, je vstal in odšel ter se 

napotil na samoten kraj in je 

tam molil« (Mr 1,35) 

 
11.2.2018: 6. nedelja med letom 
3 Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-2.5.11; 
1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 
Jezus se ga usmili, stegne svojo 

roko, se ga dotakne in mu reče: 

»Hočem, bodi očiščen« 
(Mr 1,41). 

 
De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,    
dddde ljubi vse ljudi, svoje otroke,…e ljubi vse ljudi, svoje otroke,…e ljubi vse ljudi, svoje otroke,…e ljubi vse ljudi, svoje otroke,…    
de čudno k sebi vód' otroke ljube,de čudno k sebi vód' otroke ljube,de čudno k sebi vód' otroke ljube,de čudno k sebi vód' otroke ljube,    
de ne želi nobenega pogde ne želi nobenega pogde ne želi nobenega pogde ne želi nobenega pogube.ube.ube.ube.    

France Prešeren, Krst pri Savici 

 
Negujmo, varujmo in ohranimo 

kulturno dediščino Slovenskega 

naroda zanamcem 

2. februar: Jezusovo 
darovanje – Svečnica 

 

 
Bil pa je v Jeruzalemu mož,  

ki mu je bilo ime Simeon;  
bil je pravičen in bogaboječ.  

Pričakoval je Izraelovo tolažbo 
in Sveti Duh je bil nad njim.  
In Sveti Duh mu je razodel, 

 da ne bo videl smrti, 
dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. 

V Duhu je prišel v tempelj.  
In ko so starši prinesli dete Jezusa,  

da bi zanj opravili  
vse po običaju postave,  

ga je tudi Simeon  
vzel v naročje in slavil Boga. 

(prim. Lk 2,25–28) 
 

Tudi starost nosi s seboj svoj 
blagoslov in poslanstvo. Starost 
predstavlja posebno poklicanost. 
Evangelij nam na svečnico prihaja 
naproti z ganljivo in spodbudno 
podobo Simeona in Ane, ki nista 
skrivala svojih let, ampak sta leto za 
letom pričakovala Gospodov prihod v 
molitvi in zaupanju. In ko sta v otroku 
prepoznala odrešenika, je v hipu 
odpadlo breme let in dobila sta novo 
moč za novo nalogo: zahvaljevati se 
in pričevati za to Božje Znamenje, ki 
je prišlo na svet. 
Hoditi po stopinjah teh dveh izjemnih 
starih ljudi pomeni najprej postati 

umetniki molitve. Molitev ostarelih je 
za Cerkev velik dar. Je zaklad in 
velika dobrina za celotno družbo, 
zlasti za tiste, ki so prezaposleni, 
preveč raztreseni ali zatopljeni v svoj 
svet. Tudi zanje mora nekdo moliti in 
prepevati o božjih znamenjih. 
Potrebujemo stare ljudi, ki molijo, saj 
je prav v tem namen in smisel 
starosti. V molitvi se lahko 
zahvaljujemo Gospodu za dobrine, ki 
smo jih prejeli in s tem zapolnjujemo 
praznino nehvaležnosti okoli nas. 
Lahko počastimo spomin in žrtve 
preteklih generacij, obenem pa 
prosimo za mlado generacijo in 
posredujemo za njihove želje in 
pričakovanja. Mlade, ambiciozne 
ljudi spomnimo, da je življenje brez 
ljubezni nerodovitno in da je več 
veselja v dajanju, kot sprejemanju. 
Stari starši lahko predstavljajo »zbor« 
velikega duhovnega svetišča, iz 
katerega se dvigajo molitve, prošnje 
in slavospevi, ki podpirajo celotno 
skupnost pri vsakodnevnem delu na 
njivi življenja. 
In končno, molitev nam samim 
neprestano očiščuje srce. Prošnje in 
slavospevi Bogu preprečujejo, da bi 
nam srce otrdelo od sebičnosti, zavisti 
ali cinizma. Stari ljudje so lahko 
mladim dragoceni, ko jih spodbujajo 
na poti iskanja vere in smisla 
življenja. Cerkev danes postavlja 
izziv pred potrošniško družbo z željo, 
da bi se v veselju objeli stara in mlada 
generacija. 

Papež Frančišek 


