
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
5. PON  sv. Zaharija 
in Elizabeta 

18.h  +   Janez Potočnik 

6. TOR 
sv. Lenart 7.30  +   Marija Mlaker 

7. SRE 
sv. Engelbert 

18.h  +   Valentin in Olga 
                Jakše 

8. ČET 
sv. Gotfrid 

18.h       za duhovne poklice 
    po maši adoracija do 19.30. 

9. PET 
sv. Ursin 18.h  +   Niko Likozar 

10. SOB 
sv. Leon Veliki 18.h  +   Slavko Jezeršek 

11. NED 
32. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Martin Pičman 

12. PON 
sv. Jozafat Kunčevič 18.h  +   Anton in Marija Babič 

13. TOR 
sv. Stanislav Kostka 7.30  +   Martin Urbanc 

14. SRE 
sv. Lovrenc Irski 18.h  +   Franc Klopčič 

15. ČET 
sv. Albert Veliki 18.h  +   Žan Zupanc 

16. PET 
sv. Marjeta Škotska 18.h  +   Zabretove 

17. SOB 
sv. Elizabeta Ogrska 18.h   +   Ivanka Okorn, obl.  

18. NED 
33. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Pavel Čebulj 

 
Vsak zakonski par, ki 

Boga postavi v središče 

svojega zakonskega 

življenja, z veseljem in 

začudenjem ugotovi, da 

njuna ljubezen iz dneva 

v dan raste. Na tak 

način, ne da bi se tega 

sploh zavedali, zakonci 

postajajo zvesti 

pričevalci o zvesti 

Božji ljubezni vsem 

tistim, ki jih obdajajo, 

predvsem pa svojim 

otrokom. 
G. L. Müller, Upanje družine 

Jesensko srečanje članov ŽPS in župnijskih 
sodelavcev bo v Zavodu svetega Stanislava 
24. novembra od 9. do 13. ure. Program se bo začel s 
predavanjem patra Mirana Špeliča o življenju prve 
Cerkve in razvoju posameznih služb. V drugem delu 
bo sledilo praktično usposabljanje članov ŽPS in 
drugih župnijskih sodelavcev. Na voljo bodo sledeče 
skupine: izredni delivec obhajila, bralec Božje Besede, 
pevec, mežnar, ključar, krasilec, katehist, tajnik ŽPS, 
Karitas, voditelj skupin. 

Pevske vaje in priprava 
na družinsko mašo so 
vsak petek po večerni 
sveti maši. Lepo 
povabljeni vsi, ki želite 
skupaj s svojimi starši 
dejavno sodelovati pri 
bogoslužnem petju in 
igranju. 

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

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

 
 

 
 

Jezus mu je odgovoril:  
»Prva zapoved med vsemi je: 
›Poslušaj, Izrael, Gospod je  

naš Bog, edini Gospod.  
Ljubi torej Gospoda,  

svojega Boga, z vsem srcem  
in vso dušo in vsem mišljenjem  

in vso močjo.‹  
To je prva zapoved.  
Druga je tej enaka:  

›Ljubi svojega bližnjega  
kakor sam sebe.‹  
Večja od teh ni  

nobena druga zapoved.« 

(Mr 12,29–31) 

 

ZA KAKŠNO LJUBEZEN GRE? 
 

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z 
vso močjo.« Beremo v današnjem 
evangeliju. Naštete sposobnosti pomenijo 
naslednje: Srce pomeni moč volje, duša 
življenjsko moč, mišljenje moč razuma; 
poleg vseh naštetih je omenjena še 
življenjska moč nasploh. Jezus med vsemi 
naštetimi   sposobnostmi  ni  hotel   potegniti  

ostre meje, pa tudi ni imel namena izčrpno 
govoriti o vidikih našega notranjega 
življenja. Hotel je povedati, da moramo vse 
svoje moči, brez izjeme, postaviti v službo 
ljubezni do Boga. Vsako našteto 
sposobnost naj bi »vso« dali v službo 
ljubezni do Boga. Z vso intenzivnostjo in 
vsemi svojimi zmožnostmi naj bi svoje 
sposobnosti usmerili v ljubezen do Boga. Z 
vsem, kar smo, naj bi odločno in v ljubezni 
bili predani Bogu. 
Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to 
kdo že kdaj dosegel? Obstaja kakšna 
možnost, da bi izpolnili to zapoved? Kdo 
lahko o sebi trdi, da ljubi Boga na tako 
popoln način? In kakšen je naš dejanski 
odnos do Boga? Ali ni večkrat tako, da na 
Boga sploh ne mislimo, da ravno zanj 
nimamo časa, da dvomimo in z Bogom 
nimamo kaj početi? Kako je mogoče 
samega sebe pripraviti k ljubezni do Boga? 
Ali je ljubezen mogoče zapovedati in 
aktivirati s pomočjo volje? 
Jezus s to zapovedjo ni mislil enega 
samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče izvršiti 
naenkrat. Gre za življenjsko nalogo. 
Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš 
cilj. Z ljubeznijo je mišljen odnos, v katerega 
vstopimo s svojo celotno osebo. Kadar 
samo nekaj darujemo, kadar samo 
izgovarjamo molitvene obrazce, kadar 
darujemo stvari, ki niso del naše osebe, in 
kadar se to dogaja, ne da bi se pri tem 
angažirali s svojo celotno osebo, takrat ne 
ljubimo in zgrešimo smisel svojega življenja. 
V ljubezni je v igri lastna oseba. Ljubezen je 
vsaka oblika osebnega srečanja z Bogom, 
pač glede na naše različne zmožnosti in 
sposobnosti. In zapoved zahteva, da se z 
vsem, kar smo, Bogu popolnoma predamo. 

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 
 



 

Bralci božje besede 
 

sobota 10.11.2018 zvečer: 
1. berilo: Tadeja Vodnik 
2. berilo: Patrik Turuk 

 

11.11.2018 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

11.11.2018 ob 10.00 
1. berilo: Doroteja Okorn 

2. berilo: Tevž Sitar 
 

sobota 17.11.2018 zvečer: 
1. berilo: Zaš Drolc 

2. berilo: David Škrjanec 
 

18.11.2018 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

18.11.2018 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

 

 

 
 

Zahvalna nedelja govori o 
hvaležnosti. Hvaležnost je velika moč 
človekove duše. Najprej velja Bogu in 
vsemu, kar Bog daruje.  

Nedeljska Božja beseda: 
 

11.11.2018: 32. nedelja med letom 
1 Kr 17,10-16; Ps 146,7-10; 
Heb 9,24-28; Mr 12,38-4 
»Ta uboga vdova je vrgla več 

kot vsi, ki so metali 

 v zakladnico.« (Mr 12,43) 
 

18.11.2018: 33. nedelja med letom 
Dan 12,1-3; Ps 16,5.8.9-10.11; 
Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32 
»Za tisti dan ali uro pa ne ve 

nihče, ne angeli v nebesih ne 

Sin, ampak samo Oče.« (Mr 

13,32) 
 

                                                                

Vsem sodelavcem župnije: 
katehistinjam, članicam in članom 
Župnijskega pastoralnega sveta, 
ključarju, delivcem obhajila, 
zborovodkinji in pevcem cerkvenega 
zbora, ministrantom, voditeljem 
molitvene skupine, zakonski skupini, 
animatorjem, vsem, ki čistite in 
krasite cerkev. Prezreti ne smem 
požrtvovalne gospodinje, ki toliko 
časa namenja skrbi za duhovnika in 
goste v župnišču. Hvaležnost izrekam 
tudi tihim molivcem v župniji, vsem, 
ki za dobro župnije žrtvujete ure 
prostega časa,  zapisane v božjem 
spominu. Bog vam povrni tudi za 
raznovrstne darove Cerkvi v 
kakršnikoli obliki. 
Hvala za vse spodbudne besede, 
nasvete in molitev. Naj vam Bog 
povrne s svojim blagoslovom.  

Župnik Jože Klun 

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB 
ZAHVALNI NEDELJI 

Kelih odrešenja bom vzdignil… 
 

… Ko se ob zahvalni nedelji 
sprašujem, kako naj povrnem tolikim 
ljudem za vse dobro, ki ste ga storili v 
tem letu, tudi sam ne najdem 
primernejšega načina, kot da skupaj z 
vami, dragi bratje in sestre, dvigam 
kelih odrešenja in da skupaj z vami 
kličem Gospodovo ime. … 
Kelih odrešenja dvigam za ključarje, 
člane župnijskih gospodarskih in 
pastoralnih svetov, za vse župnijske 
sodelavce in za vse, ki svojim 
duhovnikom stojite ob strani in jim 
pomagate, da morejo ob vaši podpori 
živeti svoje duhovništvo in služiti 
božjemu ljudstvu. … 
Kelih odrešenja dvigam z vsemi 
ostarelimi, bolnimi in drugače 
preizkušanimi, ki svoje trpljenje in 
osamljenost darujete Gospodu za 
njegovo telo, ki je Cerkev. 
Gospodovo ime kličem z vsemi 
molivci za duhovne poklice in 
zvestobo poklicanih, ki v svojih 
molitvah pred Gospoda prinašate to 
veliko skrb in prošnjo naše Cerkve. 
Gospodovo ime kličem z vsemi 
mladimi, ki ob tako različnih 
ponudbah vedno znova slišite 
Gospodovo besedo in ji skušate 
slediti. Gospodovo ime kličem tudi z 
vsemi tistimi, ki so se v tem letu 
preselili v večnost, da bi bili v 
polnosti deležni Gospodove ljubezni. 
Gospod naj vas iz dneva v dan varuje 
in blagoslavlja.            msgr. Stanislav Zore 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Čemu je Bog ustvaril človeka? 
 

Bog je vse naredil za človeka. Človeka 
pa, »edino ustvarjeno bitje, ki ga je 
Bog hotel zaradi njega samega« (Drugi 
vatikanski koncil, Gaudium et spes 
(CS)), je ustvaril, da bo srečen. To se 
zgodi, ko človek Boga spozna, ga ljubi, 
mu služi in živi v hvaležnosti do 
svojega Stvarnika.  
(KKC 358) 
 

Hvaležnost je prepoznana ljubezen. Kdor 
je hvaležen, se svobodno obrača na 
dobrotnika in vstopa v nov, globlji odnos 
do njega. Bog želi, da prepoznamo 
njegovo ljubezen in že zdaj vse svoje 
življenje živimo v odnosu z njim. Ta 
odnos traja večno. 
 
Kaj je nevoščljivost in kako se lahko proti njej 

borimo? 
 

Nevoščljivost je žalost in jeza ob pogledu na 
tuje dobrine, želja po nepravični prilastitvi 
tega, kar imajo drugi. Kdor drugemu želi 
slabo, težko greši. Nevoščljivost pojenja, če 
se skušamo bolj in bolj veseliti dosežkov in 
nadarjenosti drugih, če se naslonimo na 
vero v Božjo dobrohotno previdnost tudi 
glede nas samih ter če usmerimo svoje srce 
k pravemu bogastvu. Resnično bogastvo pa 
je v tem, da imamo po Svetem Duhu že 
sedaj delež v Bogu. 
(KKC 2538–2540, 2553–2554) 

 
 
 

Hvaležni ljudje so  
kot rodovitna zemlja: kar so prejeli,  

povrnejo stokratno. 
 (August von Kozebue) 

 


