
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
10. PON 
sv. Nikolaj Tolentinski 

19.h  +   Jože, Albina in brat 
               Drago Štular 

11. TOR 
sv. Prot in Hijacint 7.30  +   Manca Gale 

12. SRE 
Marijino ime 19.h  +   Anton in Marija Kavčič 

13. ČET 
sv. Janez Zlatousti 19.h  +   Janko Likar 

14. PET 
Povišanje sv. Križa 19.h  +   Pavla Draksler 

15. SOB 
Žalostna Mati Božja 19.h  +   Štefan Borovac 

16. NED 
24. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ana in Jože Rode 

Stična mladih 2018 
Festival mladih bo 
potekal v soboto, 15. 
septembra pod 
geslom »Ne boj se!« 
Bogat program za 
dijake in študente se 
prične ob 10. uri. Ob 
14. uri je sveta 
maša, po maši sledi 
praznovanje in 
sklepni koncert. 
Prijave za avtobusni 
prevoz sprejemamo 
do 11. septembra. 

17. PON 
sv. Robert Bellarmino 

19.h  +   starše, brate in sestre 
               Štirn 

18. TOR 
sv. Jožef Kupertinski 7.30  +   Tone Kozan 

19. SRE 
sv. Januarij 

19.h  +   Doroteja in Lovrenc 
               Beton 

Člani župnijskega 
pastoralnega sveta 
lepo povabljeni na 
prvo letošnjo sejo v 
četrtek, 13. septem-
bra po sveti maši. 

20. ČET 
Korejski mučenci 19.h  +   Zefka in Jožefa Finžgar 

21. PET 
sv. Matej 19.h  +   Sušnik in Zupančič 

Schönstattska 
molitev bo v torek, 
18. septembra po 
jutranji sveti maši. 

22. SOB 
sv. Mavricij 19.h   +   Franc Beton 

23. NED 
25. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h + Stanislav Makovšek, 30. d. 

Srečanje biblične 
skupine bo v 
četrtek, 20. septem-
bra po sveti maši. 

Ministrantsko sre-
čanje bo v soboto, 
15. septembra ob 10. 
uri. 

Verouk pričnemo v ponedeljek, 10. septembra po 
objavljenem urniku. 
Dar vere začne rasti v naročju matere in očeta. Delo 
družine utrjujemo pri verouku, zalivamo z molitvijo, 
hranimo z bogoslužjem in Božjo besedo. Naj bo tudi 
letošnja setev blagoslovljena in s skupno močjo, zgledom 
krščanskega življenja varujmo rast dejavne vere. 
Če vaš otrok še ni vpisan v veroučno šolo, opravite vpis 
ta teden pri veroučni uri.  

Župnijsko romanje 
in izlet bo v soboto, 
22. septembra. 
Odhod ob 7. uri. 

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

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

 
 

 
Tedaj so mu privedli gluhega,  

ki je tudi težko govoril,  
in ga prosili,  

da bi položil roko nanj.  
Vzel ga je k sebi,  
stran od množice,  

mu položil prste v ušesa, pljunil  
in se dotaknil njegovega jezika. 

Ozrl se je proti nebu,  
zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!«  

to je »Odpri se!«  
In takoj so se mu odprla ušesa, 
razvezala se je vez njegovega  

jezika in je pravilno govoril.  
 (Mr 7,32–35) 

 
 

Poslušati in pravilno govoriti 
 

Če ob današnji evangelijski zgodbi 
premišljujete v vsakdanjem življenju, 
naj to ne bo omejeno le na trenutke  

tišine. Namesto tega vzemite zgodbo 
s seboj tudi v svoj vsakdan, na svoje 
delo, v svoje poslušanje in govorjenje 
čez ves dan, ne glede na to, kje se 
boste gibali.  
Bodite pozorni na svoje poslušanje in 
govorjenje, ali zares poslušate s 
srcem in iz srca govorite. In navajajte 
se na poslušanje, ki med mnogimi 
besedami, ki jih zaznavate, zasliši 
Boga. In naučite se govoriti tako, da 
bodo vaše besede prihajale iz 
ljubečega srca. Potem boste začutili, 
kako se vaše besede dotikajo ljudi 
okrog vas in jih zbujajo v življenje, 
kako nenadoma nastaja odnos in se 
nad vami odpira nebo.  
Če boste pozorno poslušali in 
zavestno govorili, boste spoznali, da 
gre na koncu zmeraj za to, da bi v 
vsem poslušali Božji glas in dovolili, 
da v sleherni besedi odzvanja Božja 
beseda. In Božja beseda je zmeraj 
beseda ljubezni in beseda, ki ustvarja 
življenje. In s premišljevanjem te 
zgodbe o ozdravljenju se uvajajte v 
neprestano molitev, da bi bila vaša 
ušesa vedno odprta za pogovor, v 
katerem se Bog pogovarja z vami, in 
da bi vaša usta brez prestanka 
hvalila Boga za vse, kar v vsakem 
trenutku počne na vas in vam 
podarja. Potem se lahko uglasite s 
hvalo množice: »Vse prav dela: 
gluhim daje, da slišijo, nemim, da 
govorijo.« Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan 

 



Bralci božje besede: 
 

sobota 15.9.2018 zvečer: 
1. berilo: Urban Tišler 

2. berilo: Ema Maček Jerala 
 

16.9.2018 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

16.9.2018 ob 10.00 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Tevž Sitar 
 

sobota 22.9.2018 zvečer: 
1. berilo: Zaš Drolc 

2. berilo: David Škrjanec 
 

23.9.2018 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

23.9.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Jera Sitar 
 

 

Zvonjenje za mir ob 100-letnici 
konca 1. svetovne vojne 

 

V petek, 21. septembra 2018 bomo v 
sklopu Evropskega leta kulturne 
dediščine 2018 obeležili mednarodni 
dan miru. Ob tej priložnosti so 
predstavniki evropskih institucij in 
ministrstvo za kulturo RS podprli 
predlog, da bi po vsej Evropi 
istočasno zazvonili vsi zvonovi. Po 
maši bomo ta dan imeli tudi krajšo 
molitveno uro za mir. 
Zvonjenje bo trajalo med 18. uro in 
18:15. 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

14.9.2018: Povišanje sv. Križa 
»Bog namreč svojega Sina ni poslal 

na svet, da bi svet sodil, ampak da bi 
se svet po njem rešil.« (Jn 3,17) 
 

16.9.2018: 24. nedelja med letom, 
nedelja svetniških kandidatov 
Iz 50,5-9; Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9; Jak 
2,14-18; Mr 8,27-35 
In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, 
kdo sem!« (Mr 8,29a) 
 

23.9.2018: 25. nedelja med letom 
Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6-8; Jak 
3,16-4,3; Mr 9,30-37 
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed 

vseh zadnji in vsem služabnik.« 
(Mr 9,35) 

 
V Evropi že več kot 1000 let 
zvonjenje zvonov zaznamuje čas za 
delo, za počitek in za molitev. 
Zvonovi so od nekdaj slišno 
opominjali na red v verskem in 
posvetnem življenju. Pobudi se je 
moč pridružiti tudi s pritrkovanjem, ki 
je vpisano v slovenski register 
nesnovne kulturne dediščine. Z 
zvokom zvonov se želi poudariti 
vrednoto solidarnosti in miru ter naše 
kulturne dediščine v Evropi in svetu. 

Zadnja nedelja v septembru – 
nedelja zakonskih jubilejev 

in zvestobe 
 

 
 

Če ljubezen zakoncev izhaja iz Boga, 
ta ljubezen nikoli ni dolgočasna. 
 

Vsaka doba človeškega življenja ima 
svoje prednosti in seveda svoje težave. 
Obdobja zakonskega življenja niso 
izvzeta od tega pravila. Če je bil začetek 
zakona navadno težak, ker se je bilo 
treba nenehno prilagajati drug drugemu, 
tudi v nadaljevanju ni bilo lahko, 
predvsem zaradi neštetih težav, ki 
pridejo z otroki. Ko pa zakonca te 
težave nekako prerasteta, stopi pred 
njiju nova - staranje. Ne samo telesno, 
ampak staranje zakona samega. Kot da 
začenja razpadati nekaj, kar sta vse 
življenje gradila. Otroci odhajajo in se 
morda vedno redkeje vračajo. Ni več 
pravega dela, ki sta se ga z leti kar 
navadila, in pred zakoncema lahko 
zazija nevarna praznina ali 
naveličanost. To je trenutek, ko sta 
verna zakonca povabljena, da toliko 
raje vzameta v roke evangelij. 

 

V. Vider, Z očmi zakoncev 

 

Šola za zakon v organizaciji 
skupnosti parov “Najina pot” je vsako 
1. in 3. sredo v mesecu v župniji 
Kranj Zlato polje. 1. srečanje 3. 
oktobra ob 20. uri v prostorih pod 
cerkvijo. 

Zagrabi vsakdan 
 
Pa so minile, počitnice!  
Ponovno moramo zgrabiti svoj 
vsakdan. 
Morda si že opazil,  
da ni tako preprosto po dnevih  
svobode in dogajanja ponovno 
 iti na delo, se držati vseh terminov, 
nositi vse odgovornosti, 
na novo nadaljevati staro delo,  
morda dolgočasno delo v pisarni 
ali pa enolično delo v šolskih klopeh. 
Ne obotavljaj se.  
Zagrabi! 

 
Ali ti je dopust, ki naj bi ti dal novih 
moči,  
pobral vso tvojo energijo? 
Si popolnoma utrujen od številnih 
potovanj? 
Mogoče si se na smrt jezil zaradi 
močnega dežja,  
da so brez milosti padli v vodo 
številni lepi načrti? 
Naj te zbudi nova resničnost. 
Počitnic ni več. Veselje dolgega časa 
dopustov je mimo. 
Ponovno naj te zagrabi veselje do 
tvojega dela, veselje tvojih vsakdanjih 
obveznosti. 
Res se splača. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 


