
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
21. Binkoštni PON 
Marija mati Cerkve 

8.h    +   Vinko Strniša 
19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

Krščevanje bo 
v nedeljo, 10. junija 

22. TOR 
sv. Marjeta Kasijska 

7.30       v dober namen 
19.h  +   starše in brate Pičman 

23. SRE 
sv. Servul 

19.h  +   Robert in Alojz 
              Jelovčan 

Od binkošti do 3. junija 
bomo pri vsaki sveti 
maši po obhajilu zmolili 
»Molitev za domovino«. 

24. ČET 
sv. Marija Pomagaj 19.h  +   Leopold Miklavčič 

25. PET 
sv. Beda Častitljivi 

19.h  +   Jože, Angela in Breda 
               Martinek 
          +  Jože Naglič 

26. SOB 
sv. Filip Neri 19.h  +   Francka Celar 

V četrtek, na praznik 
Marje pomagaj bo 
molitev pred najsve-
tejšim po namenih 
Jerihonskega bdenja. 
Molitev bo po sv. maši 
do 21. ure. 

27. NED 
SVETA TROJICA 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Štefan Borovac 

28. PON 
sv. German Pariški 19.h  +   Žan Zupanc 

V četrtek, 24. maja po 
sveti maši vabljeni na 
srečanje biblične 
skupine. 

29. TOR 
sv. Maksim Emon. 

7.30        v dober namen 
19.h  +   Peter Kopač 

30. SRE 
sv. Kancijan 

19.h  +   Marjan, Antonij in Jože 
               Štancar 

V petek 25. maja ob 20 
uri bo spoved za 
odrasle pred prvim 
svetim obhajilom. 

31. ČET 
SV. REŠNJE TELO 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h       za duhovne poklice 

1. PET 
sv. Justin 19.h  +   Ivanka Okorn 

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

2. SOB 
sv. Marcelin in Peter 19.h   +   Miha Koglar 

3. NED 
9. ned. med letom 8.h       za žive in umrle župljane 

Ministrantske vaje 
bodo v soboto, 2. junija 
ob 10. uri.  

Priprava na krščanski 
zakon: 

Kranj:  1. – 3. junij. 
Info: 04 / 280 72 00 
Brezje: 10., 17., 24. jun. 
Vsakič ob 15. uri. 

Zunanjo slovesnost praznika Svetega Rešnjega Telesa 
bomo obhajali v nedeljo, 3. junija z evharistično 
daritvijo in procesijo po sv. maši ob 8. uri. 
Lepo povabljeni vsi župljani. Po procesiji bodo 
veroučenci prejeli veroučna spričevala. Vsi pa 
povabljeni na krajše druženje na župnijskem dvorišču. 
Kot običajno pa ste naprošeni, da poskrbite za oltarja, 
nošnjo bandera, petje in slovesno zvonjenje. 

 

Druge maše na Kokrici ta dan ne bo 

Na binkoštni ponedeljek 
in praznik sv. Rešnjega 
Telesa ni verouka 

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

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

 
 

BINKOŠTI:  SVETI DUH –  
ŽIVI SPOMIN CERKVE 

 

Naš čas je zaradi naglice in zasičenosti 
z informacijami tudi čas pozabljivosti in 
površnosti. Kolikokrat nas ravno spomin 
izda in spravi v škripce. Pomagamo si 
na vse načine: s koledarji, z urniki, 
rokovniki, beležkami in celo z vozli na 
robcih, pa nam kljub temu marsikaj 
uide. Tudi današnja tehnika, zlasti 
računalništvo, nas opozarja, kako zelo 
pomemben je spomin. Tam je pač vse 
odvisno od spomina, ostane samo tisto, 
kar varno shranimo in zapišemo v 
elektronski spomin. Če ta odpove, je 
ponavadi vse nepreklicno izgubljeno. 
Za posameznika in za narod je 
naravnost usodno in samouničevalno, 
če začne pozabljati svojo zgodovino, če 
je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne 
uči. Človek, ki je izgubil spomin, ne 
pozna več sam sebe niti sveta okoli 
sebe. Podobno velja tudi za narod.  
Če vsak narod živi iz spominjanja, velja 
to toliko bolj za Božje ljudstvo, za 
Cerkev, ki vsa živi iz spomina. Zvesto in 
skrbno ohranjanja spomin na velika 
Božja dela, predvsem na največje – na 
Jezusovo delo odrešenja. Verujoči 
človek ve, da se tudi Bog njega 
spominja. Saj nam že prerok Izaija 
zagotavlja: »Če bi te oče in mati 
pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe 
dlani sem te zapisal.« Podobno pravi 
Jezus: »Veselite se, da so vaša imena 
zapisana v nebesih.« Da, zapisana so v 

 
Božjem spominu, v njegovem srcu. 
Najmočnejši spomin Cerkve pa je Sveti 
Duh. V Novi zavezi je opisan kot Duh 
spominjanja. Jezus je rekel o njem: 
»Tolažnik Sveti Duh vas bo učil in 
spomnil vsega, kar sem vam povedal« 
(Jn 14,26). »Iz mojega bo jemal in vam 
oznanjal« (Jn 16,14). 
Praznujemo binkošti, praznik Svetega 
Duha, tolažnika, posvečevalca in 
zdravnika. On je Gospod, ki oživlja. 
Brez njega bi bila Cerkev mrtva. Morda 
tudi naše izsušene in ranjene duše 
potrebujejo njegov blagodejni obisk. 
Pridružimo se prošnji, s katero se 
danes Cerkev obrača nanj: »Duši 
madeže izmij, kar je suho, spet zalij in 
ozdravi rane vse!« 

 

Povzeto po: TV Slovenija – Ozare 1997 
 



 

Bralci božje besede: 
 

sobota 26.5.2018 zvečer: 
1. berilo:Zaš Drolc 

2. berilo:David Škrjanec 
 

27.5.2018 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

27.5.2018 ob 10.00 
STARŠI PRVOOBHAJANCEV 

 

sobota 2.6.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Čeh 
2. berilo: Lara Gros 

 

3.6.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

27.5.2018: Sveta Trojica 
5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33; 
Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 
»In glejte: jaz sem z vami vse 

dni do konca sveta.« (Mt 28,20). 
 
31.5.2018: Sveto Rešnje Telo in Kri 
2 Mz 24,3-8; Ps 116; 
Heb 9,11-15; Mr 14,12-16.22-26 
»Medtem ko so jedli, je vzel 

kruh, blagoslovil, ga razlomil, 

jim ga dal in rekel: 'Vzemite, to 

je moje telo.'« (Mr 14,22) 

 

 

Molitev za domovino 
 

Troedini Bog, večna modrost!  

Ti vse čudovito urejaš in vodiš.  

Prosimo Te za naše voditelje, 

 da bodo skrbeli za našo državo 

in slovenski narod.  

V času, ko se pripravljamo 

 na volitve,Te prosimo,  

da bi se jih vsi kristjani udeležili 

 in odgovorno oddali svoj glas 

 za vse, ki se zavzemajo za 

pravičnost in življenje, 

 za družine in otroke,  

za okolje in versko svobodo.  

Naj voditelji ponosno in dostojno 

predstavljajo našo državo 

 ter se zavzemajo za vse,  

ki so v kakršnikoli stiski.  

Naj vsi skupaj gradimo Božje 

kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo 

miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. 
 

Marija, Pomočnica kristjanov, 

 prosi za nas! 
 

Molitev prvoobhajanca 
 

Smel sem prejeti tvoje sveto telo. 
Z  mano hočeš hoditi vse življenje. 

Daruješ mi moč za dobro. 
Jezus, darujem ti 

svoje srce in svoje mišljenje, 
svoje roke in noge, oči in usta, 

svoje delo in veselje, 
svojo jezo in svoj strah. 

Jezus, prosim te: 
Pomagaj vsem ljudem v stiski,  

podari nam bogato in široko srce. 
Naj nas vedno znova hrani 
tvoja hrana z oltarne mize. 

                      Amen.               Wili Hoffsummer 

Pred praznikom 
prvega svetega obhajila 

 

V dveh letih priprave na prvo spoved 
in prvo sveto obhajilo vaših otrok 
smo dobršen del poti priprave 
prehodili skupaj. Trudili smo se, da bi 
tako vi starši kot tudi jaz po svojih 
močeh otroke spremljali, jim 
svetovali in jim stali ob strani. Veselil 
sem se, da smo že na sveti večer pred 
jaslicami posebej pozdravili Jezusa. 
Na veliki četrtek pa so otroci kot 
dvanajsteri apostoli pred oltarjem 
povedali svoje ime in še bolj začutili, 
da jih Jezus vabi k svoji mizi. Na svoj 
način ste se pripravljali tudi vi, 
posebej s tem, da ste otroke spremljali 
k sveti maši in vem, da večini sveta 
maša ni tuja. 
Zdaj pa je pred nami tisti veliki dan, 
ko bodo z vami in župnijskim 
občestvom pristopili k mizi Božjega 
kruha. Prvič bo v srca otrok po 
svetem kruhu vstopil sam Jezus. Naj 
bo to za otroke in za vse nas velik 
praznik. Pridružimo se jim pri njihovi 
sreči. Pristopimo tudi mi k studencu 
Božje milosti.  
Naša molitev in zgled pa naj spremlja 
otroke na poti vere in zaupanja v 
Božjo ljubezen in njegovo varstvo. 
Vsem želim blagoslova:  
 

Gospod naj bo pred vami, 

da vam bo kazal pravo pot. 

Gospod naj bo ob vas, 

da bo vas varoval nevarnosti. 

Gospod naj bo nad vami, 
da bo blagoslavljal vaše delo. 

Oratorij na Kokrici 
1. – 6. julij 2018 

 
Šolsko leto se počasi izteka in počitniški čas 
je pred vrati. Tudi letos bo proste poletne dni 
popestril ORATORIJ. Rezerviraj si čas in ga 
preživi v odlični družbi svojih sovrstnikov. 
 

Friderik Baraga je lik, ki ga bomo 

spoznavali. Letošnja oratorijska zgodba 

namreč spremlja Friderika Baraga od 

njegove odločitve za študij, za duhovništvo 

in za misijone do njegovega škofovskega 

posvečenja. Poudarek v zgodbi je na 

njegovem delu med Indijanci. Skozi njegovo 

življenje bodo izpostavljene vrednote 

odločitev, kultura, krst, nenavezanost in 

gorečnost.                   Povzeto po: www.oratorij.net 

 
Pri verouku ste prejeli prijavnice. 
Prijave sprejemajo animatorji po 
sveti maši v soboto in nedeljo, 19. in 
20. maja in po mašah naslednjih 
nedelj do zasedbe razpoložljivih mest. 

 
Živa je govorica,  
kadar govorijo dela. 

(sv. Anton Padovanski) 


