
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
30. PON 
sv. Peter Krizolog 

19.h  +   starše Jakše 

31. TOR 
sv. Ignacij Lojolski 7.30  +   starše Grah 

1. SRE 
sv. Alfonz Ligvorij 19.h  +   Pavla Šenk 

Bog povrni vsem za 
darovanje MIVA na 
Krištofovo nedeljo.  
Zelo smo se približali 
znesku 1000 €. 

2. ČET 
sv. Evzebij 19.h        za duhovne poklice 

3. PET 
sv. Lidija 19.h  +   Ivanka Okorn 

4. SOB 
sv. Janez Vianney 

8.h          v čast Marijinemu srcu 
19.h  +   Ivan Ajdovec 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 5. avgusta med 
sveto mašo ob 10. uri. 
Priglasitev krstnih 
kandidatov bo v 
ponedeljek, 30. julija po 
sveti maši. 

5. NED 
18. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Remic 

6. PON 
Jezusova 
spremenitev na gori 

19.h  +   Ivan Novak 

V četrtek, 2. avgusta bo 
po sveti maši molitvena 
ura in adoracija. 

7. TOR 
sv. Sikst II. 7.30  +   Francka Kern 

8. SRE 
sv. Dominik 19.h  +   Zdenka Ažbe, 30. dan 

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

9. ČET 
Sv. Terezija Bene-
dikta od Križa 

19.h  +   starše Košnjek 
               in Studen 

10. PET 
sv. Lovrenc 

8.h    +   Rudi in Rudolf Majcen 
19.h  +  Doroteja in Lovrenc 
              Beton 

Vsakoletno generalno 
čiščenje župnijske 
cerkve in okolice bo v 
četrtek, 9. avgusta. 
Pričetek ob 7.30. uri.  

11. SOB 
sv. Klara 

CELODNEVNO 
ČEŠČENJE 

8.h     +   starše Debeljak 
               in sorodnike 
19.h  +   starše, brate in sestre 
               Štular 

12. NED 
Lovrenčeva nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Peter Roblek 

Uvodno mašo na dan celodnevnega češčenja bo 
daroval novomašnik Primož Meglič iz župnije 
Ivančna Gorica. 
 

Na Lovrenčevo nedeljo bo darovanje pri svetih mašah 
(ofer) za potrebe domače cerkve. 

 
 

Slovesno zvonenje – 
pritrkavanje 

Kdor želi, spoznati to 
glasbeno veščino, 
povabljen, da se pridruži 
Info: Tilen, 040 912 955 

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

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

 
 

Župnijska cerkev – kristjanova rojstna hiša 
Sveti Lovrenc, naš nebeški zavetnik 

 
Diakonu svetemu Lovrencu je v 
Sloveniji posvečenih 49 cerkva (20 
župnijskih, 29 podružničnih) in 3 
kapele. Več o tem lahko preberete v 
zadnji številki Ognjišča. 
Modro je določilo Cerkve, da naj bo 
vsak otrok krščen v župnijski cerkvi. 
Samo po sebi bi moglo biti tudi 
drugače, duhovnik bi prišel na dom, 
ali bi krščeval po podružnicah (tudi to 
je mogoče, a le s posebnim škofovim 
dovoljenjem). V rednih razmerah pa 
naj bo otroku nadnaravna rojstna hiša 
župnijska cerkev. 
S krstom postanemo člani božje 
družine. Velika družina božjih otrok 
– Cerkev pa je za posameznega 
kristjana uresničena v župniji. To 
družinsko zavest pa naj v kristjanih 
uresničuje vidna hiša – župnijska 
cerkev. Tu naj se ustvarja pripadnost 
občestvu, sicer gredo stvari lahko v 
smer »nadnaravnega brezdomstva«. 
Kakor je domača zemeljska hiša dom, 
na katerega spomin navadno nikoli ne 
zbledi (čeprav morda te hiše več ni), 
tako naj bo tudi župnijska cerkev. 
Mimo nje nikoli ne hodimo 
brezbrižno, poznajmo glas domačih 
zvonov. Lepo je, da starši že majhne  

 
otroke vodite v cerkev in jim starosti 
primerno razlagate svete skrivnosti. 
Otroci imajo v spremstvu staršev, 
starih staršev, pa tudi botrov domačo 
cerkev blizu, to naj bo zanje »prva 
božja pot«. Spomin, ki se vtisne v 
dušo v otroštvu, navadno nikoli 
popolnoma ne zbledi. 
Hvala vsem, ki imate župnijsko 
cerkev radi, hvala vsem, ki se trudite, 
da raste živa Cerkev ob oltarju v 
molitvi, hvala vsem, ki z veseljem 
sprejemate v župnijsko družino vse, 
ki se v naš kraj doseljujejo. 
Naj vam sveti Lovrenc daje pogum, 
da bi bili skupaj živi pričevalci 
evangeljskih vrednot. 

 



 

Bralci božje besede: 
 

sobota 4.8.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Čeh 
2. berilo: Lara Gros 

 

5.8.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 

5.8.2018 ob 10.00 
1. berilo: Vincenc Borovnik 

2. berilo: Maja Peklenik 
 

sobota 11.8.2018 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

12.8.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

12.8.2018 ob 10.00 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Sara Peklenik 
 

 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

5.8.2018: 18. nedelja med letom 

»Ne delajte za jed, ki mine, temveč 

za jed, ki ostane za večno življenje 

in vam jo bo dal Sin človekov.« 

(Jn 6,27a) 
 

10.8.2018: Sv. Lovrenc 
»Če kdo hoče meni služiti, naj 

hodi za menoj, in kjer sem jaz, 

tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 

12,16) 

 

Razpored celodnevnega češčenja 
v soboto, 11. avgusta 

 

8.h sveta maša, 
 izpostavitev Najsvetejšega 

 
 

9.h – 10.h možje in fantje 
10.h – 11.h tiha adoracija, 
 priložnost za spoved 
11.h – 11.30. duhovniki 
11.30 – 12.h   tiho osebno češčenje 
14.h –15.h Mlaka in Srakovlje 
15.h – 16.h Cesta na Rupo 
 Snediceva, Grosova, 
 Okornova, 
 Dežmanova in 
 Galetova ulica 
16.h – 17.h Dolžanova pot, 
 Golniška cesta, 
 Betonova in 
 Kuratova ulica 
17.h – 18.h Bobovek, 
 Partizanska pot 
 Cesta na Belo 
 Pokopališka in 
 Cesta na Brdo 
18.h – 18.30 zakonci in družine 
 

19.h          sklep in sveta maša 
 

Preko dneva bomo molili pred 

najsvetejšim. Povabljeni, da si 

vzamete nekaj časa in pridete počastit 

Jezusa. Navedeni urnik pa je utečena 

orientacija, da cerkev ne bo prazna. 
 

NIČESAR NIMAMO 

PRAVICE ZAVREČI 
 

V našem času, ko je toliko 
razmetavanja in preobjedenosti, težko 
razumemo Jezusovo besedo, ki jo je 
rekel učencem, potem ko je pomnožil 
kruh in nahranil več tisoč ljudi. 
»Poberite kosce, da se kaj ne izgubi.« 
Kaj vse danes zmečemo proč – pa 
hajdi v trgovino po novo! Zato imajo 
domala po vseh slovenskih občinah 
težave z odlagališči odpadkov. 
»Poberite kosce,« pravi Jezus, »da se 
kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo pravice 
vreči proč, kar bi še utegnilo koristiti 
potrebnemu. Kar nam preostaja, ni 
naše, ampak dolgujemo tistemu, ki mu 
primanjkuje. 
Ob tem lahko razmišljamo o našem 
odnosu do gmotnih dobrin nasploh. 
Zahodna porabniška družba se mora 
vprašati, s kakšno pravico si prilašča 
največji kos zemeljskih dobrin, 
energije, neobnovljivih virov, ki so last 
vsega človeštva. Današnji t. i. razviti 
zahodni svet živi na račun tretjega 
sveta in na račun prihodnjih rodov. 
Začeti moramo živeti drugače, da bodo 
drugi sploh lahko preživeli. Ne ubija 
samo orožje, temveč tudi naš slog 
življenja. 
Pomislimo na to v teh počitniških dneh, 
ko bomo videli kraje brez divjih 
odlagališč, višine s čistim zrakom, 
bistre potoke in reke. Ali bodo vse to 
našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami? 
Kdor hote onesnažuje naravo, je 
podoben človeku, ki pljune materi v 
obraz. Pregreši se nad vsemi 
prihodnjimi rodovi. Kdor brezvestno 
razmetava gmotne dobrine, je ropar. 
Jezusovo naročilo o pobiranju koscev, 
ki so ostali, naj nas uči spoštovanja do 

vsakega koščka kruha in katerekoli 
drug dobrine, ki nam je dana. 

Po: B. Dolenc, Ozare, TV – Slovenija 1997 

 

 
 

Jezus je dejal:  
»Posedite ljudi.« Bilo pa je  
na tistem kraju veliko trave.  

Posedlo je torej  
kakih pet tisoč mož.  

Tedaj je Jezus vzel hlebe,  
se zahvalil in jih  

razdelil med sedeče.  
Prav tako je razdelil tudi ribe, 

 kolikor so hoteli.  
Ko so se najedli,  

je rekel svojim učencem:  
»Poberite koščke, ki so ostali,  

da se kaj ne izgubi.«  
Pobrali so jih torej in napolnili  

dvanajst košar s koščki,  
ki so od petih  

ječmenovih hlebov ostali tistim,  
ki so jedli. 

(Jn 6,10–13) 

 
 

Ljubiti pomeni dajati in prejemati:  
dajati ne samo nekaj,  

ampak tudi samega sebe;  
in sprejemati od drugih  

ne samo nekaj,  
ampak tudi nje same. 

(Ivan Golub) 
 


