
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
sv. Poncijan, Hipolit 19.h  +   Ana Fister, 30. dan 

14. TOR 
sv. Maksimilijan 
Kolbe 

7.30  +   Leon Petrevčič, obl. 
18.h  +   Martin Pičman, 8. dan 

15. SRE 
Marijino 
vnebovzetje 

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

16. ČET 
sv. Rok 

8.h    +   Majetič 
(v stari cerkvi) 

17. PET 
sv. Evzebij 19.h  +   Marija Katrašnik 

18. SOB 
sv. Helena 19.h  +   Ivan Gorjanc 

19. NED 
20. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milan Žepič 

Veroučni urnik 2018/19 
1. raz.: sreda ob 17. uri 
2. raz.: ponedeljek 15.30 
3. raz.: ponedeljek 14.30 
4. raz.: četrtek ob 14.h 
5. raz.: četrtek ob 15.h 
6. raz.: četrtek ob 16.h 
7. raz.: sreda ob 16.h 
8. in 9. raz. – birmanci: 
    ponedeljek ob 16.30 
 

Vpis v veroučno šolo 
bo prvi teden v 
septembru. Podrobnejše 
informacije bodo v 
prihodnjem oznanilu. 

20. PON 
sv. Bernard 19.h  +   Marija in Anton Kavčič 

21. TOR 
sv. Pij X. 

7.30  +   Marija in Stanislav 
              Studen 

22. SRE 
Devica Marija 
Kraljica 

19.h  +   Marija Mali 

23. ČET 
sv . Roza iz Lime 19.h  +   Marija Oman 

24. PET 
sv. Natanael 

19.h  +   Milka in Jože Naglič 
               in sestre 

25. SOB 
sv. Ludvik IX. 

19.h   +   Tilka Vrhovnik 
                in Vida Iskra 

26. NED 
21. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Nada in Janez Sitar 

Obnova izročitve Božji materi Mariji 
bo na Veliki Šmaren pri sveti maši ob 8. in ob 10. uri.  
Pri posvetitvi posebej prosimo, da bi po njenem zgledu 
znali izpolnjevati božjo voljo z mislijo na skupno 
dobro in prihodnost našega naroda. 
 
Namesto cvetja na grob 
 so darovaliza sv. maše in cerkev 
+ Martinu Pičman: Ivana in Suzana Šenk, ter sosedje. 

Dogodki, ki se bližajo: 
− V soboto, 1. septembra 

bo dan bolnikov, 
invalidov in ostarelih 
s sv. mašo in 
srečanjem ob 10. uri. 

− Na mali šmaren v 
soboto, 8. septembra 
bo med sv. mašo na 
Brezjah ob 10.30. uri 
naš bogoslovec Anže 
Cunk sprejet med 
pripravnike za 
diakonsko in 
mašniško posvečenje. 

− V soboto, 15. 
septembra bo stična 
mladih. 

− Župnijsko romanje bo 
v soboto, 22. septemb. 

− Nedelja zakonske 
zvestobe bo 29. 
septembra. 

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

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

 
 

Marijino vnebovzetje – praznik tolažbe in poguma 
 

 
Marijino vnebovzetje je praznik 
veselega pogleda na življenje, saj 
vsebuje upanja poln pogled 
poveličanega življenja. 
Slovesni praznik Marijinega 
vnebovzetja spada med najstarejše 
Marijine praznike. Nastal je v 
Jeruzalemu, kjer je bila cerkev 
»Marijinega počivališča« na poti v 
Betlehem, kjer je Marija rodila 
Jezusa.  
Vsebina praznovanja je od vsega 
začetka Marijin odhod s tega sveta. 
Praznovanje pa se ne ustavi pri smrti, 
temveč gre k poveličanju in 
zmagoslavnemu vstopu Marije v 
nebesa, kjer izvršuje svojo sredniško 
nalogo. 
Marijino vnebovzetje je zmagoslavje 
ljubezni: ljubezni Marije do Jezusa,  
 

ljubezni Jezusa do Marije. To je 
Praznik tolažbe in poguma. Marija je 
do zmagoslavja šla preko kalvarije, 
da bi mi imeli pogum živeti, pa tudi 
pogumno umreti. Praznik nam 
oznanja, da so tudi naša telesa 
določena za nebeško srečo. Zatorej je 
ta praznik izraz sreče nad človeškim 
in božjim življenjem. 
Če sem Marijin otrok, potem moram 
biti, ker stopam proti cilju, ki ga je 
Marija že dosegla, najsrečnejši človek 
na svetu. Tudi jaz grem poveličanju 
naproti. Na pragu večnosti me čaka 
Marija in njena priprošnja. Zato se na 
njen praznik tudi letos njej izročam. 
 

In Marija je rekla: 
»Moja duša poveličuje Gospoda 

in moj duh se raduje v Bogu,  
mojem Odrešeniku, 

kajti ozrl se je na nizkost  
svoje služabnice. 

Glej, odslej me bodo  
blagrovali vsi rodovi, 

kajti velike reči  
mi je storil Mogočni  

in njegovo ime je sveto. 
(Lk 1,46–48) 

 



 

Bralci božje besede: 
 

sobota 18.8.2018 zvečer: 
1. berilo: Nejc Resnik 
2. berilo: Špela Perčič 

 

19.8.2018 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

19.8.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Luka Gašperlin 
 

sobota 25.8.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Sajovic 
2. berilo: Lara Škulj 

 

26.8.2018 ob 8.00 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 

26.8.2018 ob 10.00 
1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Tim Pogačnik 

 

 
ZAKAJ? 

Če te otroci tega sveta 

sprašujejo, zakaj greš pogosto k 

sveti večerji, jim odgovori, da 

zato, da bi se očistil svoji 

nepopolnosti in se rešil svojih 

težav, da bi našel v svojih 

stiskah tolažbo, v svojih 

slabostih in šibkostih pa moč. 

»Kdor je moje meso, ima večno 

življenje,« (Jn 6,54) namreč 

obljublja Gospod.   Po: A. M. Slomšku, Kruh žilvjenja 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

15.8.2018: Marijino vnebovzetje 
Raz 11,19;12,1-6.10; Ps 45; 
1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 
»Elizabeta je postala polna 

Svetega Duha.« (Lk 1,41) 
 

19.8.2018: 20. nedelja med letom 
Prg 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; 
Jn 6,51-58 
»Kdor jé moje meso in pije 

mojo kri, ostaja v meni in jaz v 

njem.« (Jn 6,56) 

 
 

26.8.2018: 21. nedelja med letom  
Joz 24,1-2.15-17.18; Ps 34; 
Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 
»Gospod, h komu naj gremo? 

Besede večnega življenja 

imaš!« (Jn 6,68-69) 
 

 
 

Mašni dar je po sklepu slovenskih 
škofov odslej namesto 17 € povečan 
na 20 €. Dar za gregorijanske maše je 
odslej 660 €. 
 

 
Presveta Devica Marija! 

Ti si Jezusova mati, 
ti si ga pod srcem nosila, 

ga rodila in z njim pod križem trpela. 
Ti si tudi naša mati: 

tvoja materinska roka 
nas je varovala skozi vso zgodovino. 

Tebi izročamo sami sebe, 
da bi v molitvi in pokori 
spreminjali svoja srca. 

Tebi izročamo naše družine, 
da bi bile odprte za življenje 

in da bi mladim 
odkrivale duhovne vrednote. 

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, 
da bi v zvestobi evangeliju 

gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino, 

da bi napredovala v luči vere 
in krščanskega izročila. 

Tebi izročamo naše rojake po svetu, 
da bi ostali zvesti Bogu  

in svoji domovini. 
Tebi, naša Mati, 

se danes vsi skupaj posvetimo. 
Sprejmi nas v svoje varstvo 

in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, 
našemu odrešeniku, 

ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Molitev slovenskih škofov, 15. avgust 1992 

 
 

Župnijski izlet in romanje 
je predviden v soboto, 22. septembra. 
Pot nas bo vodila v za mnoge precej 
neznane kraje na obrobje Slovenije. 
To je dežela brezen, zaprtih območij, 
podzemnih objektov, dežela Petra 
Klepca in Prifarskih muzikantov. 
Ustavili se bomo najprej v cerkvi 
Janeza Krstnika v Kočevski Reki, pot 
nadaljevali preko prelaza Krokar (993 
m nad morjem), v Osilnico ob bistri 
Kolpi, v Kostel in Kočevje. 
Podrobnejši opis poti boste prejeli ob 
prijavi. 
Prijave sprejema gospa Justi 
Gašperlin od 5. do 15. septembra. 
Telefon: 04 20 46 776. 
 
Kakor apostol Peter tudi mi z veliko vero 
kličemo: »Gospod, h komu naj 
pojdemo, ti imaš besede večnega 
življenja.« Samo ti umiriš naše srce, 
samo po tvojih besedah lahko živimo 
polno in srečno življenje. Gospod, ti nas 
vedno poslušaš, zato se zaupno k tebi 
zatekamo. Ker imaš ti besede večnega 
življenja, usliši naše prošnje, kadar se z 
zaupanjem zatekamo k tebi. Saj ti živiš 
in kraljuješ vekomaj. Amen.  

Po: Bogoslužno leto B 


