
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
24. PON 
sv. A. M. Slomšek 

19.h  +   Veronika Podpeskar 

25. TOR 
sv. Sergij Radoneški 7.30  +   starše Mrak 

26. SRE 
sv. Kozma in Damijan 19.h  +   starše Markovič 

27. ČET 
sv. Vincencij Pavelski 19.h  +   Anton Vrhovnik, 8. dan 

28. PET 
sv. Venčeslav 

19.h  +   Mihael Baškovč 
               in starše 

29. SOB 
sv. nadangeli 19.h  +   Jože in Žumrove 

 
Vsem letošnjim 
zakonskim jubi-
lantom čestitamo 
in želimo, da bi 
spoznali ljubeč 
božji pogled in ta 
pogled delili drug 
z drugim. 

30. NED 
26. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Benjamin Jeruc 
15.h       po namenu jubilantov 

1. PON 
sv. Terezija deteta Jezusa 

19.h  +   Franc Miklavčič 
               in Severin Potočnik 

Molitev Binkoš-
tne dvorane bo v 
četrtek, 27.9. ob 
17.30. uri 

2. TOR 
Angeli varuhi 7.30  +   Franc Grašič 

3. SRE 
sv. Frančišek Borgia 19.h  +   Alojz Šenk 

4. ČET 
sv. Frančišek Asiški 

19.h       za duhovne poklice 
Po maši adoracija do 20.30. ure 

5. PET 
sv. M. Favstina. Kowalska 19.h  +   Vinko Strniša, obl. 

Krstna nedelja 
bo 7. oktobra. 
Priglasitev in 
priprava na krst 
bo v ponedeljek, 
1. oktobra po sv. 
maši. 

6. SOB 
sv. Bruno 

7.30        v čast Marijinemu srcu 
19.h   +   starše in brate Sajovic 
                in nečaka Jerneja 

7. NED 
27. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Silvo Krumpestar, obl. 

Na prvi petek 
bom obiskal in 
obhajal bolnike 
po domovih. 

Namesto cvetja na grob + Tonetu Vrhovnik so darovali za 
svete maše: Tone in Dragica Vrhovnik, Jože in Ema Vrhovnik 
in sosedje. Vsem Bog povrni. 

Rožnovenska pobožnost v oktobru 
Lepo povabljeni , da se pridružite vsakodnevnemu rožnemu 
vencu pred sveto mašo. Na rožnovensko nedeljo bo molitev 
pred izpostavljenim Najsvetejšim pred jutranjo sveto mašo. 
Možje lepo naprošeni, da vodite molitev. 

Dekanijsko sre-
čanje ministran-
tov bo v soboto, 
6. oktobra v 
Naklem.  
Priprava: sobota, 
29. september ob 
10. uri. 

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

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

 
 

POSTAVITE OTROKA V SREDO MED VAS 
 

 
 

In sedel je,  
poklical dvanajstere in jim govoril:  

»Če kdo hoče biti prvi,  
bodi izmed vseh zadnji  

in vsem služabnik.« 
In vzel je otroka,  

ga postavil v sredo mednje,  
ga objel ter jim rekel:  

»Kdorkoli sprejme katerega  
izmed takih otrok v mojem imenu, 

mene sprejme;  
in kdor mene sprejme,  

ne sprejme mene,  
marveč tistega, ki me je poslal.« 

(Mr 9,35–39) 
 

V današnji Božji besedi beremo, da so se 
apostoli nekoč prepirali med seboj o tem, 
kdo med njimi je največji, a Jezus na 
sredino med nje postavi otroka. Kako 
pomenljivo dejanje! Ali ni hotel s tem 
pokazati, kam otrok v resnici spada – v 
sredino, v središče naše pozornosti, 
ljubezni, zanimanja, skrbi in prizadevanja. 
Otrok   je   v   središču   vsake   družine   in  

mora biti v središču vseh vzgojnih pobud. V 
središču, ko oblikujemo in izbiramo radijske 
in televizijske programe. V središču skrbi za 
prometno varnost. V središču socialnih 
pobud, razmišljanj in odločitev …  
Otrok je sveta stvar, so rekli že stari 
Rimljani. Četudi niso poznali Kristusovega 
nauka in niso vedeli za Božje otroštvo, so 
že po naravi kljub nekaterim poganskim 
navadam imeli otroka za sveto bitje z 
nedotakljivim dostojanstvom. 
In kakšno mesto ima v današnji slovenski 
družbi ljubezen do otroka, spoštovanje 
njegovega nedotakljivega dostojanstva vse 
od spočetja naprej? Pa njegova prihodnost? 
Za ogledalo si danes vzemimo Prešerna. V 
pesmi Nezakonska mati slišimo pretresljivo 
vprašanje mlade matere, ki se je vsi 
sramujejo in so jo pustili na cedilu: »Kaj pa 
je tebe treba bilo, / dete ljubo, dete lepo, / 
meni mladi deklici, /  neporočeni materi?« 
Odgovor na to tesnobno vprašanje najde 
mati v otrokovih očeh, v katerih sluti odsev 
nebes, odsev Boga: »Meni nebo odprto se 
zdi, / kadar se v tvoje ozrem oči, / kadar 
prijazno nasmeješ se, / kar sem prestala, 
pozabljeno je.« Končno zaupa otrokovo 
usodo Bogu in se ne meni za to, kako jo vsi 
obsojajo. Zase sklene: »Al te je treba bilo al 
ne, / vedno bom srčno ljubila te.« 
A naše ravnanje in javno mnenje navdihuje 
vse prej kot ljubezen do otrok. Preplavlja ga 
samouničevalna miselnost, potegovanje za 
to, »kdo je večji in močnejši«, da lahko 
odloča in sodi o drugem, hkrati pa 
primanjkuje spoštovanja materinstva, 
starševstva, pritrjevanja življenju in veselja 
nad njim. .                              Po: Ozare – TV Slovenija, 1997 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

30.9.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 

30.9.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

sobota 6.10.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Čeh 
2. berilo: Lara Gros 

 

7.10.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 

7.10.2018 ob 10.00 
1. berilo: Vincenc Borovnik 

2. berilo: Juš Grah 
 

 
Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 
30.9.2018: 26. nedelja med letom 
4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-13.14; 
Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48 
»Kdor pohujša enega od teh 

malih, ki verujejo vame….« 
(Mr 9,42a) 

 
7.10.2018: 27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 
1 Mz 2,18-24; Ps 128,1-2.3.4-5.6; 
Heb 2,9-11; Mr 10,2-16 
»Pustite otroke, naj prihajajo k 

meni, in ne branite jim, kajti 

takšnih je Božje kraljestvo.« 
(Mr 10, 14-15) 

SVETA VERA 
BODI VAM LUČ 

 

V Slomškovem duhu, na to nedeljo, 
ki je še posebej posvečena njemu, 
prosimo za dar trdne osebne vere. Naj 
bo vodilna misel za naše življenje in 
za naše delovanje Slomškov osebni 
moto in hkrati njegovo škofovsko 
geslo: »Vse v večjo čast Božjo in 
zveličanje duš«.  
Večkrat in radi prosimo blaženega 
Antona Martina Slomška, naj nam s 
svojim posredovanjem pri Bogu 
pomaga na poti do poglobljene, žive 
in trdne vere; vere, ki je dar iz nebes 
in ki nam je po našem krstu že 
zagotovljen in darovan. Naša trdna 
vera ne bo zgolj kakšen privesek v 
našem življenju in ravnanju, ampak 
bomo v Bogu resnično spoznali 
našega usmiljenega Očeta, ki nas ljubi 
in se ljubeče sklanja k nam. Tako bo 
vera za nas postajala vedno bolj zares 
luč. Luč, ki nam bo svetila na poti 
življenja in nam bo prinašala upanje 
ter s tem tako zelo potreben 
optimizem, ko gre za našo osebno ali 
za našo skupno prihodnost! Globoka 
in trdna osebna vera je človeku luč 
tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali 
povezani v to ali ono skupnost, 
znajdemo v najrazličnejših teminah, 
sencah in strahovih, ki nam jih 
prinaša življenje.  
Blaženi škof Anton Martin Slomšek – 
prosi za nas in za naš slovenski narod 
in za Cerkev na Slovenskem!  

Po: radio.ognjisce.si 

 

POSLANSTVO BOTRA 
 
Ko nekoga zaprosite za botra, mu s 
tem izkažete zaupanje in 
spoštovanje. 
Botrstvo je služba, ki jo Cerkev zaupa 
svojim vernikom, da pomagajo tistim, 
ki prejmejo zakramente uvajanja v 
krščansko življenje. 
Botrstvo predstavlja odgovornost 
za krščansko življenje in duhovno 
rast krščenca oziroma birmanca. 
Kaj pomeni boter, nam zelo nazorno 
kaže zgled blaženega Antona Martina 
Slomška in božjega služabnika 
Friderika Baraga.  
Mladi Slomšek si je za botra izbral 
moža, v katerem je videl zgled 
pravega krščanskega življenja. Med 
sorodniki takšnega ni našel. Boter ga 
je usmerjal in zanj molil… 
Za Friderika Baraga je po smrti 
matere skrbel boter Jurij Dolinar, ki 
mu je v Ljubljani omogočil šolanje in 
zdravo krščansko zavetje. 
Oba sta bila hvaležna za oporo 
botrov. 
Kaj pa botri današnjega dne? Tudi 
danes ima boter pomembno vlogo. 
Njegova dolžnost je pomagati staršem 
pri verski vzgoji otrok in dajati zgled 
dobrega kristjana. 
Tako za novokrščence kot za 
birmance ste starši lepo naprošeni, da 
skupaj z birmancem dovolj zgodaj 
razmišljate o botru. Vse prevečkrat se 
zgodi, da botra nenadoma spravite v 
duhovno in materialno zadrego. 

Kaj dela tvoj angel varuh? 

 

Kot ANGEL vedno brez prenehanja 

slavi Boga, 

kot VARUH pa uporablja svoj sijajni 

razum in svojo voljo, da te ima rad  

in ti pomaga, da živiš sveto. 

In kako to dela? 

Daje ti razumeti veličino Boga,  

ki nas je ustvaril. 

Pomaga ti, da bolje slišiš  

Jezusov glas v svojem srcu. 

Daje ti razumeti vrednost vseh ljudi. 

Pomaga ti dojeti, da je mir na svetu 

in enakost vseh ljudi mogoče graditi 

le, če ljudje ostanejo povezani med 

seboj. 

Poleg tega pa te varuje pred tistimi, 

ki ti skušajo storiti kaj slabega. 
 
Če se bomo zoper hudiča borili z orožjem  

prevzetnosti in zaupanja vase,  
ga ne bomo nikoli premagali,  
ker ima tega orožja več kot mi.  
Če pa bomo delali zoper njega s 
ponižnostjo, ga bomo zmagali,  
saj tega orožja sam nima. 

(sv. Vincencij Pavelski) 


