
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
16. PON 
Karmel. Mati Božja 19.h  +   Vinko Strniša 

17. TOR 
sv. Aleš 7.30  +   Anton Markun 

18. SRE 
sv. Elij iz Koštabone 19.h  +   Marija Oman 

19. ČET 
sv. Arsenij Veliki 19.h  +   družina Oselj 

20. PET 
sv. Apolinarij 19.h  +   Ivanka Černač 

21. SOB 
sv. Danijel 19.h  +   Anton Bohinjec 

22. NED 
Krištofova nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija, Franc Debeljak 
               in Anica Studen 

23. PON 
sv. Brigita Švedska 19.h  +   Klemen Strniša, 30. dan 

24. TOR 
sv. Krištof 

7.30       v čast škofu 
              Antonu Vovku 

Gospod, nisi nas 
pustil kot ovce brez 

pastirja. 
Nisi nas spustil lačnih 

in žejnih. 
Hraniš nas s svojo 
besedo in evharisti-
čnim kruhom, 

ki ju lahko tudi v teh 
počitniških dneh 

prejemamo po tvojih 
pastirjih – duhovnikih. 
Prosimo te, varuj naše 

duhovnike, posebej 
letošnje novomašnike 

in jih vodi po poti 
svetosti. 
Amen. 

25. SRE 
sv. Jakob starejši 19.h  +   Ana Rode 

26. ČET 
sv. Joahim in Ana 19.h  +   Ana Rakovec 

27. PET 
sv. Gorazd, Kliment 19.h  +   Ana Štern 

28. SOB 
sv. Viktor 

19.h   +   starše, brate 
               in sorodnike Ribnikar 

29. NED 
17. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Francka Celar 

Molimo za srečno vožnjo 
 

Dobri Bog, na priprošnjo svetega Krištofa 
nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami. 

Utrdi v nas zavest odgovornosti 
in nas z vsake poti srečno pripelji domov. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 

 

Pomagaj menihu 
poiskati najmanjše 

število in tisto, ki se 
dvakrat ponovi. 

 
Na nedeljo svetega 
Krištofa bo po vseh 

svetih mašah balgoslov 
vozil. 

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

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

 
 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

 
 

Tedaj jim je rekel:  
»Pojdite sami zase v samoten 

kraj in se malo odpočijte!« Mnogo 
ljudi je namreč  

prihajalo in odhajalo,  
tako da še jesti niso utegnili.  

In odrinili so s čolnom  
sami zase v samoten kraj. 

(Mr 6,31–34) 
 

POČITEK OB PRAVEM ČASU 
 

Zgodilo se je, da je mlad kaplan sredi 
belega dne zadremal za volanom in se 
zaletel v obcestno drevo. 
Nezavestnega so ga izvlekli iz 
razbitega vozila. Čez nekaj dni je v 
bolnišnici umrl. 
Tisti, ki so ga poznali, so vedeli 
povedati, da je bil goreč dušni pastir in 
zelo cenjen. Malo je jedel, malo spal, 
veliko delal, molil in se pokoril. Sredi 
noči je vstajal, zahajal v cerkev in tam 
molil rožni venec in križev pot. Ko so 
mu svetovali, naj bo v teh rečeh bolj 
umirjen, je imel navado reči: »Dokler 
smo na svetu, moramo moliti in delati. 
Počivali bomo v nebesih.« 

Ni nam dana pravica soditi besed in 
dejanj tega duhovnika. Imel je svojo 
vest in po njej se je ravnal. Po modrosti 
pa, ki nam jo Bog daje, takšno ravnanje 
posameznika ne more biti merilo, ki bi 
veljalo za vse. 
Škofje posvečujejo mlade duhovnike 
zato, da bodo živi in zdravi po župnijah 
oznanjali evangelij in delili zakramente. 
Ker je to delo zahtevno, potrebuje 
trdne, spočite in zadostno hranjene 
ljudi. Omenjeni kaplan je pri tridesetih 
letih »odšel v nebesa počivat«, toda za 
njim je ostalo v škofiji eno duhovniško 
mesto izpraznjeno, ena župnija je 
nezasedena, toliko in toliko vernikov pa 
brez duhovnika. 
Evangelij nam pripoveduje, kako je 
Jezus poslal apostole oznanjat Božje 
kraljestvo. Ko so se vrnili, so polni 
vtisov pripovedovali, kaj vse so doživeli. 
Jezus jih je poslušal, potem pa odvedel 
v samoten kraj z naročilom, naj se 
odpočijejo. 
To naročilo velja tudi danes za 
vsakogar, ki pridno in zavzeto dela. 
Tudi za duhovnika, se razume. 
Pravilneje je ponoči spati v postelji kot 
podnevi dremati za volanom. Bolje je 
upoštevati zakonitosti, ki jih je Stvarnik 
položil v našo naravo, kot tvegati, da 
nas bodo nezavestne vlekli iz razbitega 
avtomobila. 
Geslo, da je treba na zemlji moliti in 
delati, počivali bomo v pa v nebesih, naj 
si vzamejo k srcu tisti, ki počivajo tudi 
takrat, ko bi bilo treba delati!         Po: F. Cerar 



Z veseljem darujem – 
življenja rešujem 

 
Krištofova nedelja nas vsako leto lepo 
poveže med seboj v skupni molitvi in 
prošnji, da bi nas Bog na priprošnjo 
svetega Krištofa varoval na vseh 
cestah življenja. Poletni meseci nas 
vsako leto zvabijo na pota širom po 
svetu. Kliče nas delo, najbolj pa 
odkrivanje in spoznavanje naravnih 
lepot, krajev, kultur in ljudi. Morda se 
ravno v tem času najbolj zavemo, 
kakšna vrednota so prevozna 
sredstva. Koliko dobrega lahko 
človek stori z avtom, koliko več dela 
lahko opravi, se sreča z več ljudmi, v 
stiski hitreje pomaga… Ob vedno 
večjem hitenju pa smo tudi vedno 
manj zbrani in se na cesti obnašamo 
tudi neodgovorno, včasih celo 
agresivno. Molitev in blagoslov za 
srečno vožnjo je zato tudi klic, da bi 
se umirjeno vozili, da bi se zavedali 
svoje odgovornosti, da bi vsi 
prispevali k varni vožnji. 

 
Akcija MIVA ob Krištofovi nedelji s 
svojimi zakladi osrečuje najbolj 
obrobne dele tega sveta. Našim 
misijonarjem pomaga, da lahko 
pridejo do postojank, kjer je 
pomanjkanje kruha, zdravja, znanja… 

tja, kjer je življenje na nitki. 
Misijonska vozila so blagoslov. V 
neštetih primerih odločajo o tem, ali 
bodo otroci šli v šolo, ali bo bolnik 
preživel, bo zdravnik prišel do vasi, 
bo duhovnik imel mašo, družina 
skodelico riža… 
MIVA Slovenija – to ste vi, dragi 
hvaležni in širokosrčni vozniki! S 
pomočjo vaših darov ki jih na 
Krištofovo nedeljo ob blagoslovu 
vozil namenite za misijonska vozila, 
omogočate nakup teh vozil in rešujete 
življenja (našim misijonarjem in 
tamkajšnjim ljudem). Hvala vam, da 
se boste tudi letos velikodušno 
odzvali. 
Misijonsko središče Slovenije in 
MIVA se v imenu vseh naših 
misijonarjev iskreno zahvaljujeta za 
to veliko razumevanje in neizmerno 
dobroto. Naj vas Bog na priprošnjo 
svetega Krištofa varuje na vseh poteh 
vašega življenja. 
 

 
Zahvaljujemo se ti, da smo 
s tem kruhom, ki nam ga daješ 
pri vsaki sveti maši,  
prejeli več kot le mano v puščavi,  
da si nam čudežno zapustil sebe,  
da se ne bomo izničili v večnosti,  
ampak bomo v njej združeni s teboj,  
Stvarnikom sedanjega časa  
in prihodnje neumrljivosti. 
Amen.                       Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

Kaj me čaka danes 
 

Dobri Bog,  

zbudil sem se iz spanja  

in s teboj začenjam nov dan.  

Prosim te: odpri mi srce,  

da prepoznam, kaj mi prinaša 

današnji dan,  

da sprejmem, kar mi podarjaš 

danes,  

da bom s tvojo pomočjo delal z 

veseljem,  

kar mi danes nalagaš.  

Amen. 
Georg Lengerke – Youcat, Molitvenik za mlade 

 

 
Mnogi se motijo, če mislijo, da je za 
dobro molitev potrebnih veliko stvari 
in dobre metode. Ne rečem, da se ni 
treba posluževati različnih metod; 
toda ne smemo se jih oprijeti in se 
nanje obesiti, tako da vse svoje 
zaupanje stavimo nanje. Za resnično 
dobro molitev je potrebno samo eno: 
v svojih rokah moramo držati našega 
Gospoda. Če se to zgodi, je molitev 
vedno dobra, kakorkoli jo že 
uberemo.                             sv. Frančišek Saleški 

Jezus, hvala,  
da tudi v teh počitniških dneh 
prihajaš med nas v podobi kruha.  
Hvala, ker so pri svetem obhajilu  
naša srca postala tvoj dom. Skupaj s 
teboj bo naša 
pot varna, ne glede na to,  
kam se odpravimo.  
Ko nam bo težko, nas boš ti,  
Jezus, potolažil.  
Ko bomo veseli, 
se boš veselil z nami.  
Hvala, Jezus, da si »živi kruh,  
ki nenehno prihajaš med nas«, hvala, 
ker si naš prijatelj.  
Amen.                               Po: Uvodi za maše z otroki – leto B 

 
Bila sem na plaži  
in večer se je spuščal. 
Obdajala me je tišina,  
dišeče borovo drevo me je  
varovalo s svojimi vejami. Nenadoma 
sem slišala frfotanje kril:  
ptiček je sedel na mojo roko. 
Sončni žarek  
zahajajočega sonca  
je poplesaval po morju. 
Občutila sem veselje  
in tudi v teh počitniških dneh,  
spoznala tvojo navzočnost, 
Oče nebes in zemlje. 
 

Da, nebesa so tvoj prestol –  
in vendar ti tudi naš svet ni tuj,  
ker je tvoje stvarjenje.  
Hvala ti, Oče nebes in zemlje, 
da nam omogočaš  
občudovati naš svet  
ter ga nenehno blagoslavljaš  
in tako nam tvojega blagoslova nikoli 
ne manjka.                            Po: Pridi, otrok moj 


