
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
8. PON 
sv. Benedikta 

19.h  +   Franc Škofic 

9. TOR 
sv. Dionizij 

7.30  +   Milan Žepič 
19.h  +   Matilda Sajevic, 8. dan 

10. SRE 
sv. Danilo 19.h  +   Justina Dolenec 

11. ČET 
sv. Janez XXIII 19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

12. PET 
sv. Maksimilijan 
Celjski 

19.h  +   Alojzij Gregorc 

13. SOB 
sv. Gerald 

7.30  +   Angela Škofic, 8. dan 
19.h  +   Miha Koglar, obl. 

14. NED 
28. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Stanislav Rode 

15. PON 
sv. Terezija Velika 19.h  +   Ladislav Kovačič 

16. TOR 
sv. Jadviga 

7.30  +   Ivan, Jani in Leon 
              Petrevčič 
19.h  +   Tone Vrhovnik, 30. dan 

Studencev močnih, 
čistih sem željan 

 
Teden za življenje, 

7. – 14. oktober 
Namen tedna je 
spodbujanje in razvi-
janje vsega, kar je 
dobro, pozitivno, kar 
služi življenju – da bi se 
v srcih Slovencev 
prebudil nov DA 
življenju. Kultura 
življenja se širi od srca 
do srca, od človeka do 
človeka. 
Program dobite na 
https://gibanjezazivljenje.si 

17. SRE 
sv. Ignacij Antiohij. 

19.h  +   Jože Jordan 
po maši Schönstattska molitev 

18. ČET 
sv. Luka 19.h  +   Marija Nunar 

19. PET 
sv. Pavel od Križa 19.h  +   Jože Tušek (gdn) 

20. SOB 
sv. Rozalina 19.h   +   Jože Draksler 

21. NED 
misijonska nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  po nam. venca sv. Uršule 

5. oktober: 
mladinska srečanja 

Za nami je že prvi 
mesec verouka. V 
mesecu oktobru pa 
bomo začeli z 
mladinskimi srečanji, ki 
bodo vsak petek ob 20. 
uri, v zimskem času pa 
ob 19. uri. Vabim 
srednješolce, da se 
pridružite oblikovanju 
naše skupine v petek, 5. 
oktobra ob 20. uri. 

Namesto cvetja na grob + Tonetu Vrhovnik so 
darovali za svete maše tudi: Kmetičevi (3), Gubančevi 
(5), brat Vido, Milan Kepic (2) in domači (3). 
 

+ Tilki Sajevic: Travnovi iz Šenčurja. Bog povrni! 
Izzivi so za to, da jih premagamo. Bodimo stvarni, a 
ne izgubimo veselja, poguma in predanosti, ki je 
polna upanja! Ne pustimo si vzeti misijonarske moči! 

Papež Frančišek 

V četrtek, 18. oktobra po 
sveti maši bo srečanje 
biblične skupine. 

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

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

 
 

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
 

Prav 7. oktobra obhajamo praznik 
Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v 
bogoslužje vpeljan kot spomin na 
krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 
7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca 
je bila skozi mnoga stoletja vir moči in 
poguma, vir milosti in blagoslova. V 
mnogih Marijinih prikazovanjih na 
različnih koncih sveta je bilo po vidcih 
slišano naročilo: Molite rožni venec! 
Skupaj z naročilom po molitvi slišimo 
mnoge odmeve, kaj vse lepega in 
blagoslovljenega se je zgodilo po 
vztrajni in goreči molitvi ter 
premišljevanju rožnovenskih skrivnosti.  
Tudi marsikateri zakon in družinska 
preizkušnja se reši v moči molitve 
rožnega venca. 
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni 
med zakonci ena od tistih, ki jih 
vključimo v naše molitvene namene, še 
posebej v tem mesecu premišljevanja 
skrivnosti rožnega venca.       Po: Beseda da Besedo 

 
 

Pristopili so farizeji,  
in da bi ga preizkušali,  

so ga vprašali: »Ali je dovoljeno  
možu odsloviti ženo?«  

Odgovoril jim je:  
»Kaj vam je naročil Mojzes?« 

Rekli so:  
»Mojzes je dovolil napisati 

ločitveni list in jo odsloviti.«   
Jezus pa jim je rekel:  

»Zaradi vaše trdosrčnosti  
vam je napisal to zapoved,  

na začetku stvarjenja pa ju je Bog  
ustvaril kot moža in ženo.  

Zaradi tega  
bo mož zapustil očeta in mater  

in se pridružil svoji ženi  
in bosta oba eno meso.  

Tako nista več dva,  
ampak eno meso.  

Kar je torej Bog združil,  
tega naj človek ne ločuje!«   

 

(Mr 10,2–9) 

Gospod, hvala ti za naše družine. 
Za vse, ki v svojo skupnost 

vabijo tudi tebe 
in se ti vedno znajo zahvaljevati. 

Hvala, da družinam namenjaš 
posebno ljubezen, skrb in pomoč 
po različnih dejavnostih Cerkve. 

Ob doživljanju tvoje ljubezni 
nas krepiš 

in medsebojno povezuješ. 
Amen. 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo: 
 

sobota 13.10.2018 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

14.10.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

14.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Tim Pogačnik 
 

sobota 20.10.2018 zvečer: 
1. berilo: Nejc Resnik 
2. berilo: Špela Perčič 

 

21.10.2018 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

21.10.2018 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Luka Gašperlin 
 

 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

14.10.2018: 28. nedelja med letom 
 »Kako težko bodo tisti, ki imajo 

premoženje, prišli v Božje 

kraljestvo!« (Mr 10,23) 
 

21.10.2018: 29. nedelja med letom, 
misijonska nedelja 
 »Sin človekov ni prišel, da bi 

mu stregli, ampak da bi stregel 

in dal svoje življenje v odkupni-

no za mnoge.« (Mr 10,45) 

21. oktober: 
Misijonska nedelja 

 

Vsako leto nas v oktobru misijonska 
nedelja spomni na naše misijonarje, ki 
delujejo na različnih delih sveta in 
želijo ljudem pomagati živeti človeka 
dostojno življenje.  
Povabljeni smo, da jih z molitvijo in 
darovi podpremo. Posebna nabirka za 
misijone bo na misijonsko nedeljo, 
21. oktobra pri vseh svetih mašah. 
Kot vsako leto bodimo tudi letos 
velikodušni.  
 

Škofovska sinoda v Rimu 
 

Od 3. do 28. oktobra je v Vatikanu 
škofovska sinoda mladih z naslovom: 
Mladi, vera in razločevanje 
poklicanosti. V dveh letih priprave so 
zbirali veliko gradiva (izbrane analize 
mladih z vseh delov sveta in situacij, 
v katerih živijo). Iz Slovenije se 
sinode udeležuje mariborski nadškof 
Alojz Cvikl. 
Spomnimo se dela sinode z molitvijo. 
Posebna molitev je na spletni strani 
https://skam.si/dogodki/mednarodna-
srecanja/sinoda-mladih-2018/papez-
moli-za-mlade/, kjer so tudi ostale 
informacije o poteku sinode. 
 

Nič ni »nemogoče«,  
če nas vodi in varuje Marija:  

ona je bila prva,  
ki je verovala v tisto,  

kar je bilo »nemogoče«. 
(Štefan Wyszynski) 

LJUBEZEN 
 

Če vidno služi za posredovanje 

nevidnega, to tudi pomeni, da tisto, kar 

je vidno, ni vse, temveč le nakazuje tisto, 

kar je nevidno, se pravi, kar je Božje. 

Tak način razumevanja zakramenta 

zakona je v tolažbo zakoncema, ki 

pogosto zaradi svojih idealnih predstav 

zahtevata od sebe preveč. 

Mnogi zakoni se dejansko slabo 

končajo, ker se od sozakonca pričakuje 

nekaj popolnega in božanskega: 

popolna ljubezen, popolno razumevanje, 

popolna zvestoba. Gre za pretirane 

zahteve v odnosu do sozakonca, saj 

samo Bog lahko da kaj popolnega. Če 

pričakujem kaj popolnega od človeka, 

stalno doživljam razočaranja, ker 

opažam, da je ljubezen sozakonca vedno 

omejena (ker jo omejujejo njegova 

nerazpoloženost, njegove projekcije in 

rane njegove osebne življenjske zgodbe). 

Tisto, kar mi daje sozakonec, zato nikoli 

ne zadošča. 

Če pa jemljem ljubezen sozakonca kot 

odsev Božje ljubezni, potem lahko v njej 

uživam in se je veselim. Zavedam se 

dejstva, da je ta ljubezen tudi krhka, da 

bo moj sozakonec morda sprva bolj 

odvisen od svojih ran kakor od ljubezni 

do mene; vem, da ne morem zadržati te 

ljubezni in da je ne morem zahtevati 

vedno več; toda lahko jo uživam. V njej 

spoznavam nekaj o popolni Božji 

ljubezni, ljubezni, ki nikoli ne mine in je 

neizčrpna. Če je zakonska ljubezen 

odprta za Božjo ljubezen, je nikoli ne 

bodo ogrožali medsebojni očitki 

zakoncev, da ga drugi premalo ljubi. 

Zakonca se lahko veselita ljubezni 

sozakonca, vendar se ne oklepata te 

ljubezni, ker dobro vesta, da ju ljubezen, 

ki jo čutita drug do drugega, povezuje z 

Bogom. Kajti Bog in ne občutje njune 

ljubezni je pravi temelj, na katerem 

lahko gradita. 

Če ljubezen zakoncev izhaja iz Boga, ta 

ljubezen nikoli ni dolgočasna. Mnogi 

zakonci trpijo, ker je ljubezen postala 

nekaj tako vsakdanjega, da močno 

čustvo vse bolj ugaša. Ko enkrat 

spoznata drug drugega, ljubezen ni več 

nekaj vznemirljivega in ju nič več ne 

očara. Če pa človeška ljubezen nenehno 

odseva skrivnost Božje ljubezni, potem 

ne pozna konca. Lahko da bom v nekem 

trenutku sicer poznal telo sozakonca, 

toda če me to veže na skrivnost Božje 

ljubezni in če v pogledu sozakonca 

uspem spoznati ljubeči Božji pogled, 

potem ljubezen ostaja živa, ker je 

deležna neskončnosti in večnosti Boga. 
 

Anzelm Grün, Zakon – Blagoslov za skupno življenje 

 

Hrepeniva po ljubezni, 

ki nikoli ne mine 

Priprava na krščanski zakon 
 
Brezje, dvorana nad zakristijo: 
oktober: 14., 21., 28. ob 15. uri 
Info: 04 537 07 00 
 
Ljubljana, Krekov trg 1: 
15. – 19. oktober, 
12. – 16. november, 
3. – 7. december. 
(5 večerov PON – PET ob 19.30. uri) 
Info in prijave: milan.knep@rkc.si 
 


