
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
22. PON 
sv. Janez Pavel II. 19.h  +   Milka Miklavčič 

23. TOR 
sv. Janez Kapistran 7.30        za ohranitev vere 

24. SRE 
sv. Anton Marija Claret 

19.h  +   Miha in starši Naglič 
             pokojni Fajfar 

25. ČET 
sv. Krizant in Darija 19.h  +   Albin Okorn 

26. PET 
sv. Lucijan in Marcijan 19.h  +   Jože in Francka Naglič 

Na misijonsko 
nedeljo, 21. oktobra 
vabljeni ob 14. uri k 
molitvi za misijone 
in rožnemu vencu. 
Tudi na žegnanjsko 
nedeljo, 28. oktobra 
bo rožnovenska 
pobožnost z blago-
slovom ob 14. uri. 

27. SOB 
sv. Sabina Avilska 19.h  +   Klemen Strniša 

28. NED 
ŽEGNANJSKA NED. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vinko Benedičič 

29. PON 
sv. Mihael Rua 18.h  +   Angela Markun 

Krščevanje bo na 
zahvalno nedeljo po 
maši ob 10. uri. 
Priglasitev in 
priprava v pone-
deljek, 29. oktobra 
po sveti maši. 

30. TOR 
sv. Marcel 

7.30   +  Tine Snedic, Franc in 
              Mihela 
18.h + Tilka in Franc Sajovic 

31. SRE 
sv. Volbenk 

7.30+ Peter Sluga in Ljubo Lozar 
18.h  + Tine Rozman   

Starši birmancev 
vabljeni na rodi-
teljski sestanek v 
ponedeljek, 22. 
oktobra po sv. maši. 

1. ČET 
VSI SVETI 

8.h      za župljane 
10.h + Franc in Marija Debeljak, 
            Anica Studen 
14.h    molitev za rajne    
17.30  molitev rožnega venca 

Obisk bolnikov za 
vse svete in prvi 
petek bo v sredo, 31. 
oktobra. 

2. PET 
Spomin vernih rajnih 

7.h     po namenu svetega očeta 
8.30   za duše v vicah 
18.h  + Marija Vidic, obl.   

3. SOB 
sv. Viktorin Ptujski 

7.30 + Angela Škofic, 30.dan 
18.h + Janez in Manca Benedičič 

4. NED 
ZAHVALNA NED. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starši in bratje Križaj 

Spoved pred 
žegnanjsko nedeljo 
in praznikom vseh 
svetih bo vsak dan 
pol ure pred sveto 
mašo, 30. in 31. 
oktobra pa od 16. 
ure dalje. 

Namesto cvetja na grob + Angelci Škofic so darovali: 
sestre, vnuka Suzana in Boštjan, Čimžarjevi, sosedje z 
Mlaške, Golniške in Oretnekove poti. 
 
Na zahvalno nedeljo bo darovanje pri vseh mašah za 
domačega župnika. 

Duhovna akademija 
Kako poglobiti  
osebno vero?  
Prijavnice v cerkvi 
na pultu. 

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

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

 
 

ŽEGNANJSKA NEDELJA, VSI SVETI, VERNE DUŠE 
 
praznik ali slovesni praznik. Tiste 
cerkve, ki obletnice posvetitve (več) 
ne poznajo, obhajajo obletnico 
posvetitve v nedeljo pred praznikom 
vseh svetih, torej na žegnanjsko 
nedeljo.  
Naša cerkev je bila povečana v letih 
1971-1976. Posvetil jo je tedanji 
ljubljanski pomožni škof Stanislav 
Lenič. Tudi letos vsi župljani s 
hvaležnostjo Bogu in graditeljem 
obhajamo ta spominski dan in v 
domačem svetišču gradimo živo 
Cerkev. 

 
Zakaj žegnanjska nedelja? 

 

Vsaka posvečena cerkev (župnijska 
in podružnična) kot svoj lastni 
slovesni praznik praznuje obletnico 
posvetitve, slovesni praznik naslova 
(zavetnika) in godove tistih svetnikov 
ali blaženih, katerih posmrtni ostanki 
so shranjeni ali pokopani v cerkvi. 
Praznično opravilo ob takem 
prazniku sta maša in molitveno 
bogoslužje. 
Posvečena cerkev obhaja pravo 
obletnico posvetitve na sam dan 
posvetitve oz. na nedeljo prej ali 
pozneje, če je to ena izmed navadnih 
nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se 
sicer obhaja na najbližji dan, ki ni  

 
Hvala, Jezus, ker je tvoja ljubezen  
nenehno pričujoča med nami  
in ker nam odpuščaš grehe.  
Hvala, ker se daruješ  
v sveti evharistij.  
In hvala, da nas varuješ 
na priprošnjo sv. Lovrenca 
Prosim te, pomagaj nam  
vedno iskati tvojo bližino,  
tudi v tej naši cerkvi,  
ob tvojem oltarju  
in ob krstnem kamnu,  
kjer smo postali kristjani.  
Pomagaj nam živeti zate. Amen. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo: 
 

sobota 27.10.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Sajovic 
2. berilo: Lara Škulj 

 
28.10.2018 ob 8.00 

1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
28.10.2018 ob 10.00 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Juš Grah 

 
sobota 3.11.2018 zvečer: 

1. berilo: Jakob Oblak 
2. berilo: Ana Vodovnik 

 
4.11.2018 ob 8.00 

1. berilo: Ljubo Tomažič 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
4.11.2018 ob 10.00 

1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Evita Koželj 

 

 

 

Priprava na družinsko mašo 
 

V mesecu oktobru smo na pobudo 
staršev veroučencev pričeli s 
pevskimi vajami, ki naj bi aktivneje 
pomagale doživljati evharistično 
daritev. 
Lepo povabljeni vsi veroučenci, da 
se ob petkih zvečer po sveti maši 
pridružite pevskim vajam. Vsako 
nedeljo pa z navdušenjem z vso 
cerkvijo slavite Gospoda. 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

28.10.2018: 30. nedelja med letom, 
žegnanjska nedelja 
Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; 
Mr 10,46-52 
Odvrgel je svoj plašč, skočil 

pokonci in pohitel k Jezusu  

(Mr 10,50) 
 

1.11.2018: VSI SVETI 
Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Jn 3,1-3; 
Mt 5,1-12 
»Blagor žalostnim, kajti 

potolaženi bodo.« (Mt 5,4) 
 

2.11.2018: Spomin vseh vernih 
rajnih 
»Pridite k meni vsi, ki ste 

utrujeni in obteženi, in jaz vam 

bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
 

4.11.2018: 31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 
5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51; 
Heb 7,23-28; Mr 12,28-34 
Ko je Jezus videl, da je pametno 

odgovoril, mu je rekel: »Nisi 

daleč od Božjega kraljestva.« 

(Mr 12,34) 

 
Ministrantsko srečanje bo v soboto, 
3. novembra ob 10. uri. V svoje vrste 
vabimo vse, ki ste kot strežniki 
pripravljeni pomagati pri oltarni  
daritvi. 

VSI SVETI 

 
 

Praznik vseh svetih, godovni dan 
nas vseh, vseh milijonov kristjanov, 
katerih zavetniki prestolujejo tam v 
nebesih, ki jih po opisu evangelista 
sv. Janeza nihče ne more prešteti. 
Kakšno srečo naj vam želim jaz in vi 
meni? Niti zlata niti srebra. Judeža 
je 30 srebrnikov pahnilo v pekel, 
medtem ko so bili apostoli revni, a 
vendar v nebesih. Nič ne koristi 
bogatinu. Niti bogastvo niti udobno 
življenje, niti visoka čast niti časna 
sreča! Čemu Herodu njegova 
kraljevska krona, če morajo nedolžni 
otroci umreti? 
Želim vam le eno in vi meni: da 
pridemo tja, kjer so naši blaženi 
prijatelji, k Očetu, kjer ne tečejo 
solze, kjer ni žalosti, ne smrti. Ker 
tudi naše plačilo v nebesih je veliko.  

bl. Anton Martin Slomšek 

 
VERNE DUŠE 

Že Stara zaveza nas poučuje, da je 
molitev za rajne nekaj svetega. 
Namesto, da v bolečini povešamo 
glavo, izstopimo iz molka, začnimo 
moliti, oveneli cvet tako lahko 

zamenjamo z daritvijo oltarne žrtve 
Jezusa Kristusa. 
Marsičesa nikoli ne moremo 
doumeti. Božje usmiljenje pa nam 
vedno omogoča, da zadoščujemo 
za svojo nehvaležnost. Bog nam 
ponuja še eno priložnost, da s 
svojimi molitvami, odpovedovanjem 
in pokoro prinašamo radost in 
tolažbo svojim ljubljenim.  
Nič nepopolnega ne more k Bogu. 
Nauk o očiščevanju v vicah pa je 
zagotovilo, da je ljubezen močnejša 
od smrti. Še vedno lahko ljubimo 
tudi tiste, ki so s tega sveta odšli 
pred nami. Mi smo dediči njihovega 
življenja, sadovi njihovega dela in 
skrbi njihovega srca. 
Vice pomenijo, da nas Bog lahko 
očisti navlake, ki nas ovira, da bi bili 
z njim in stopili v polnost življenja. Z 
očiščevanjem se tam človek 
razbremeni vsega, kar je za nebesa 
nesprejemljivo, reši se svoje 
nezmožnosti biti takšen, kot mora 
biti. Končno v vseh zablesti čisto 
srce, ki spozna, da pripada 
občestvu, ki ljubi Boga. 

 
YOUCAT – katekizem za mlade 

 

Kaj se je z Jezusovim vstajenjem 

spremenilo na svetu? 
 

Zdaj s smrtjo ni več vsega konec, na 
svet je prišlo veselje in upanje. Ker 
smrt »ni imela več oblasti« (Rim 6,9) 
nad Jezusom, tudi nima več oblasti 
nad nami, ki pripadamo Jezusu.  
(KKC 655, 658) 


