
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
27. PON 
sv. Monika 

19.h  +   Jože Naglič, obl. 

28. TOR 
sv. Avguštin 7.30       za duhovne poklice 

Bog povrni vsem, za 
dar na Lovrenčevo 
nedeljo. Hvala. 

29. SRE 
Muč. Janeza Krstnika 19.h  +   Francka Celar 

30. ČET 
sv. Feliks 19.h  +   Rajko Miklavčič 

V soboto, 1.septembra 
bo ob 10. uri srečanje 
bolnikov in ostarelih. 

31. PET 
sv. Rajmund Nonat 19.h  +   Neža Šenk 

1. SOB 
sv. Egidij 

10.h        po namenu bolnikov 
19.h  +   Ivan Ajdovec 

2. NED 
22. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ivan Pirc 

3. PON 
sv. Gregor Veliki 19.h  +   Martin Pičman, 30. dan 

4. TOR 
sv. Rozalija Sicilska 7.30  +   Zdenka Ažbe (sosedje) 

5. SRE 
sv. Mati Terezija 19.h  +   Jože Oman 

6. ČET 
sv. Zaharija 19.h       za duhovne poklice 

7. PET 
sv. Marko Križevčan 19.h  +   Milka in starše Klopčič 

8. SOB 
Marijino rojstvo 

8.h          V čast Marijinemu srcu 
19.h   +   Ivanka Truden 

9. NED 
23. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Aldo in Darijo Klari 
             in Angela Jakopič 

Na mali šmaren, v 
soboto, 8. septembra 
je molitveni dan za 
duhovne poklice na 
Brezjah. Pričetek 
molitve ob 9. uri. Ob 
10.30. uri slovesna 
nadškofova sveta 
maša, med katero 
bodo sprejeti med 
pripravnike za 
diakonsko in 
mašniško posvečenje 
bogoslovci 5. letnika. 
Naj našo molitveno 
podporo začuti skupaj 
z drugimi tudi naš 
bogoslovec Anže 
Cunk. Posebej 
povabljeni tudi 
animatorji in 
ministranti, s katerimi 
je toliko let sodeloval. 

Vpis v  veroučno šolo bo v ponedeljek, 3. septembra od 
10. do 12. ure in od 16. do 18.30. ure; v sredo od 16. do 
18.30. ure; v četrtek od 16. do 18.30. ure; v petek od 16. 
do 18.30. ure. 
»Pričakovani prispevek za katehezo« - ogrevanje , 
vzdrževanje, dar katehistinji – je 20 €. 
Pričetek veroučnega leta je s sveto mašo 9. septembra 
ob 10. uri. Veroučna srečanja se pričnejo 10. 
septembra. 

Katehumenat – 
priprava odraslih na 
prejem zakramentov: 
Pričetek v Kranju, 
Tavčarjeva 43 
3. septembra ob 20. 
uri. 

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

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

 
 

2. september: Angelska nedelja 
 

Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki se 
zadovoljijo z zunanjo, poplitveno 
vernostjo, ki ne hrani duha in ne rodi 
sadov. Pri krstu jim je prva skrb 
domača slovesnost, zadnja pa, kar se 
dogaja v cerkvi. Pri prvem obhajilu in 
birmi je vsa pozornost obrnjena v botre, 
obleke in darove, za otrokovo rast v veri 
pa se komaj kdo meni. Ob poroki – no, 
saj vemo, kako lahko jo je pozunanjiti in 
njeno duhovno vsebino potisniti na 
stranski tir. Če se ob pogrebih na 
grobovih kopičijo venci, če se nas za 
božič loteva nakupovalna mrzlica, če se 
za veliko noč miza šibi pod žegnom, če 
je za vse svete pokopališče ena sama 
njiva krizantem in sveč … Vse to samo 
po sebi ni zlo. Ko pa verskim 
dogajanjem razjeda vsebino, preneha 
biti Božje in postaja samo človeško. 
Farizeji se v zaverovanosti vase niso 
zavedali, kako s svojim početjem 
zametujejo Božje in na račun tega 
uveljavljajo človeško. Jezus jih je hotel 
iz te zaverovanosti iztrgati in jim 
dokazati, kako se motijo. Od tod 
njegove trde besede.  
Če za nas ne veljajo – toliko bolje. 

Po: Beseda da besedo 

 

 
 

Božjo zapoved opuščate 
 in se držite človeškega izročila.« 
In spet je poklical k sebi množico 
in ji govoril: »Poslušajte me vsi  

in doumite! Nič ni zunaj človeka,  
kar bi ga moglo omadeževati,  

če pride vanj,  
ampak ga omadežuje to,  

kar pride iz človeka.« 
Od znotraj namreč,  
iz človekovega srca,  

prihajajo hudobne misli, 
nečistovanja, tatvine, umori,  
prešuštva, pohlepi, hudobije,  

zvijača, razuzdanost,  
nevoščljivost, bogokletje,  

napuh, nespamet. 
(Mr 7,8.14–15.21–22) 

 

SO BESEDE NAMENJENE TUDI 

TEBI? 
 

Jezus očita farizejem in pismoukom, da 
se držijo človeškega izročila, 
zametujejo pa Božjo zapoved. Ali bi ta 
Jezusov očitek veljal danes komu od 
nas? 

Angeli so ustvarjena bitja. Podrejeni 
so Bogu in službi Cerkve. Človeku 
pomagajo pri spoznavanju Božje 
ljubezni n nas vodijo po poti k Bogu. 
Ne pozabimo na angela varuha. 

 



Bralci božje besede 
 

sobota, 1. 9. 2018, zvečer: 
1. berilo: Jakob Oblak 

2. berilo: Ana Vodovnik 
 

2.9.2018 ob 8.00 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

nedelja, 2. 9., ob 10.00 
1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Evita Koželj 

 

sobota, 8. 9. 2018, zvečer: 
1. berilo: Tadeja Vodnik 
2. berilo: Patrik Turuk 

 

9.9.2018 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

nedelja, 9. 9., ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

 

 
 

Materin nauk je mladeniču jutranja 
zarja, njen bogoljubni zgled mu je za 
vse življenje lepa bela luč. Kar dobra 
mati v mlado srce zasadi, ne usahne 
vse žive dni.                        bl. Anton Martin Slomšek 

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

2.9.2018: 22. nedelja med letom – 
angelska nedelja 
»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga 

moglo omadeževati, če pride vanj, 

ampak to, kar pride iz človeka.« 
(Mr 7,15) 
 

8.9.2018: Rojstvo Device Marije 
»Jožef, ne boj se vzeti k sebi 

Marije, svoje žene; kar je spočela, 

je namreč od Svetega Duha« 

(Mt 1,20) 
 

9.9.2018: 23. nedelja med letom – 
katehetska nedelja 
In na vso moč so strmeli, govoreč: 

»Vse je prav storil: gluhim daje, 

da slišijo, nemim, da govorijo.« 

(Mr7,37). 

 

Dobri Jezus, 
začenjamo novo veroučno in šolsko 
leto. Pomagaj nam, da bodo naše 
misli in srce odprti za nova 
spoznanja. Daj, da bomo preko novih 
znanj vse bolj spoznavali tudi tebe in 
tvoj čudoviti načrt, ki ga imaš z nami 
in svetom, ki nas obdaja. 
Spremljaj nas v morebitnih 
preizkušnjah in daj nam moči, da, 
kadar bomo pred zahtevnejšimi izzivi, 
zmoremo narediti to, kar se od nas 
pričakuje. 
Naj bomo odprti za nova prijateljstva, 
ob vseh sošolcih in prijateljih pa naj 
nikoli ne pozabimo tudi nate, ki nas 
boš tudi skozi to leto nenehno 
spremljal na vsakem koraku. 

Novo veroučno leto 
 

Spoštovani starši 
 
Družina kljub težavam in omejitvam 
ostaja prva šola evangeljskih vrednot. 
Starši so bili vedno prvi glasniki 
evangelija. Tudi danes z 
občudovanjem in spoštovanjem 
gledam starše, njihov napor, da bi 
preživeli in zagotovili vsem članom 
družine mir in dostojanstvo. Vidim pa 
tudi, da se mnogi starši v tolikih 
ponudbah “kaj je prav”, ne znajdejo 
najbolje. 
Začetek vzgoje za duhovne vrednote 
se marsikje odlaša. Do vstopa v šolo 
je na tem področju marsikaj 
zamujeno. Od rojstva do vstopa v 
šolo je otrok najbolj dovzeten za vero 
prav preko staršev in družine. Prava 
vzgoja za osebno vero je odločilna od 
4. do 6. leta. 
Verouk s katehetom začne dograjevati 
delo staršev v različnih starostnih 
skupinah. Letos vam želim pomagati 
pri tem delu skupaj s katehistinjami. 
1. razred bo spremljala gospa Mira 

Gale ob sredah ob 17. uri.  
2. razred bo spremljal župnik ob 

ponedeljkih ob 15.30. uri. 
3. razred bo spremljal župnik ob 

ponedeljkih ob 14.30. uri. 
4. razred bo spremljala sestra Milena 

Zdešar ob četrtkih ob 14. uri. 
5. razred bo spremljala sestra Milena 

Zdešar ob četrtkih ob 15. uri. 
6. razred bo spremljala sestra Milena 

Zdešar ob četrtkih ob 16. uri. 

7. razred bo spremljal župnik ob 
četrtkih ob 16. uri. 

8. in 9. razred (birmanska skupina) 
bo spremljala gospa Petra 
Tomažič ob poned. ob 16.30. uri. 

Skupaj bomo sledili glavnemu cilju 
voditi zaupane po poti v božjo bližino 
po Jezusovih stopinjah. V to pot je 
vključena pot cerkvenega leta z 
nedeljskim bogoslužjem, adventno 
dobrodelnostjo, … Lepo je, da 
spodbujate učence, da se pridružijo 
ministrantom, pevskemu zboru za 
lepše bogoslužje, … Tako bodo 
sledili biblični skupini, molitveni 
skupini, … Posebno vabilo velja 
fantom in dekletom v mladinsko 
skupino. Na prvo kratko srečanje so 
povabljeni v soboto, 1. septembra po 
sveti maši. Želim, da posredujejo 
svoja pričakovanja in želje, pred nami 
je molitveni dan na Brezjah, Stična. 
Zavedam se, da so skupine 
župnijskega verouka v pomoč verski 
vzgoji, ki ste jo starši obljubili pri 
krstu svojih otrok. Brez vaše podpore 
marsičesa ne bomo zmogli. Hvaležni 
vam bomo za vse spodbude. Lepo 
povabljeni, da se udeležite srečanj, ki 
bodo med letom namenjene prav vam. 
Skupaj bomo preverjali versko rast v 
nas samih in otrok, ki so nam 
zaupani. 
Delovne zvezke si oskrbite v 
knjigarni Ognjišča. Knjige za 4., 5. 
in 6. razred si lahko tudi izposodite 
od lanskoletnih veroukarjev. 
Gradivo za 7., 8. in 9. razred dobite 
v veroučni šoli. 


