
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
sv. Frančišek Ksaver 

18.h  +   Frančiška in Leon 
               Mizerit 

4. TOR 
sv. Janez Damaščan 

7.30 za zdravje 
18.h  +   Dragica Brezar, 8. dan 

Na prvi četrtek, 6. 
decembra, bo po sveti 
maši molitvena ura in 
adoracija do 19.30. ure. 

5. SRE 
sv. Saba 18.h  +   Marija in Janko Nunar 

6. ČET 
sv. Miklavž 

18.h  +   Samo Krč 
              za duhovne poklice 

7. PET 
sv. Ambrož 

18.h  +   Martina Pivk, 8. dan 
              Janez Rihter 

8. SOB 
Brezmadežno 
spočetje Dev. Marije 

9.h    +   Marija Cvirn 
18.h  +   Lojzka Milinkovič 
              in starše Logaj 

Na prvi petek, 7. 
decembra bom obiskal 
bolnike in ostarele po 
domovih.  
Tisti, ki za božič ne 
boste mogli k 
zakramentom, sporočite 
željo, da vas obiščem na 
domu (predvidoma 21. 
decembra). 

9. NED 
2. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Blaznik 

10. PON 
Loretska Mati Božja 18.h  +   Marija Zelko 

11. TOR 
sv. Damaz I. 

7.30  +   za Janeza in Jožefo 
             Pogačnik in Roka Slapar 

Na praznik Marije 
Brezmadežne bodo po 
dopoldanski maši 
litanije v čast Materi 
Božji in blagoslov z 
najsvetejšim. 

12. SRE 
Devica Marija 
iz Guadalupe 

18.h  +   Vinko Kepic 
              in Julka Podakar 

13. ČET 
sv. Lucija 18.h  +   Pavla Kavčič, obl. 

14. PET 
sv. Janez od Križa 18.h  +   Marija in Jože Štern 

15. SOB 
sv. drinske mučenke 18.h  +   Pavla Šenk, obl. 

Vabilo k pripravi na 
božični praznik 
Vse mlade vabimo na 
sestanek v petek, 7. 
decembra ob 19.30. uri 
na pogovor za 
postavitev jaslic in 
oblikovanje božičnega 
slavja. 

16. NED 
3. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  starše in brata Cuderman 
pričetek božične devetdnevnice 

V četrtek, 13. decembra 
bo biblična skupina. 

Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše: 
+ Mini Gregorec: družina Cvirn, družina Pelc in Lovro Remic 
+ Dragici Brezar: Suzana Šenk, in družinski prijatelji iz Tržiča 
 
Mašni nameni, napisani v kurzivnem tisku, bodo darovani na Trsteniku. K sveti 
maši pa pridite v domačo cerkev. Vsak župnik lahko opravi samo en mašni 
namen na dan. 

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

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

 
 

ADVENT 
 

 
 
Novo cerkveno leto se začne s prvo 
adventno nedeljo in doseže svoj 
vrhunec v velikonočnem prazniku.  
 

Verno spremljanje cerkvenega leta 
nas dejansko naredi za Jezusove 
sodobnike. Ne zato, ker bi se mogli 
tako natančno vmisliti ali vživeti v 
njegov čas in njegovo življenje, 
temveč zato, ker on, če mu na ta 
način naredim prostor, pride v moj 
čas in v moje življenje s svojo 
ozdravljajočo ter odpuščajočo 
navzočnostjo, z božjo močjo svojega 
vstajenja. 
 
Marsikdo se sprašuje, zakaj vsako 
leto praznujemo iste praznike. Nauk 
Cerkve nam odgovarja: Kot vsako 
leto praznujemo rojstni dan ali 
obletnico poroke, tako tudi 
LITURGIJA v letnem  ritmu praznuje 

najpomembnejše krščanske 
odrešenjske dogodke. Seveda z eno 
odločilno razliko: ves čas je Božji 
čas. 'Spomini' na Jezusovo sporočilo 
in življenje so obenem srečanja z 
živim Bogom. 

Vir: Youcat – Katekizem katoliške Cerkve 

 
Jezus nas v današnji Božji besedi 
svari: »Varujte se, da vam srca ne 
bodo obtežena s požrešnostjo, 
pijanostjo in skrbmi za to življenje in 
da vas tisti dan – to je dan 
Gospodovega prihoda – ne ujame 
nenadoma kakor zanka.« 
Z redno molitvijo ob prižgani sveči na 
adventnem vencu skozi ta čas 
pričakovanja prosimo Gospoda, bi 
znali biti čuječi, da bi bili na ta prihod 
notranje pripravljeni. 

 

 
 



 

Bralci božje besede: 
 

sobota 8.12.2018 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

9.12.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

9.12.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tevž Sitar 

2. berilo: Tim Pogačnik 
 

sobota 15.12.2018 zvečer: 
1. berilo: Nejc Resnik 
2. berilo: Špela Perčič 

 

16.12.2018 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

16.12.2018 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Luka Gašperlin 
 

 
Na božično praznovanje se 
pripravljamo s štirimi adventnimi 
tedni. Adventni čas nas vabi, da bi se 
odprli svojemu hrepenenju in tako 
pričakali Gospodov prihod. Toda 
dandanes je čakanje za mnoge 
nesprejemljivo. Zato so advent 
preoblikovali v podaljšani božični 
čas, in tako z božičem skoraj nimajo 
več kaj početi: od predolgih 
(materialnih) priprav nanj so 
popolnoma izčrpani. Mnogi celo 
bežijo pred božičem v južne kraje. 
Že vse od otroštva je božič zame prav 
poseben praznik, ki sem ga vedno  

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

8.12.2018: Brezmadežno spočetje 
Device Marije 
1 Mz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; 
Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, 

Marija, kajti našla si milost 

pri Bogu« (Lk 1,30) 
 

9.12.2018: 2. adventna nedelja  
Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; 
Lk 3,1-6 
»Prehodil je vso jordansko 

pokrajino in oznanjal krst 

spreobrnjenja v odpuščanje 

grehov.« (Lk 3,3) 
 

16.12.2018: 3. adventna nedelja  
Sof 3,14-18; Iz 12,2-3.4.5-6; 
Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 
»Kdor ima dve suknji, naj ju 

deli s tistim, ki nima nobene, 

in kdor ima živež, naj stori 

enako.« (Lk 3,11) 

 
težko pričakoval. Po pripravah skozi 
adventni čas sem božič vedno doživel 
kot izpolnitev, kot vrhunec leta. Zato 
bi rad povabil tudi tebe, da bi morda 
že letos praznoval božič zavestneje, 
da bi si prav v teh dneh vzel čas za 
pravo skrivnost našega življenja, za 
rojstvo, ki naj bi se zgodilo v vsakem 
izmed nas. 
Naj v tem adventnem času Božja 
beseda nagovarja tvoje hrepenenje in 
ti pokaže, kako in s čim ga lahko 
potešiš.                                  Anselm Grün 

 
 

Očala škofa Miklavža 
 

Verjamem v škofa Miklavža.  
Ne v tistega Miklavža po trgovinah,  

ne v rdečega Božička s svetlečo 
reklamo, 

 ki skrbi le za večjo prodajo.  
Pravi Miklavž je v veliki nevarnosti, 

 da ga bo reklama ubila.  
Čudež spontane dobrote  

do vseh otrok sveta  
je danes skoraj oropan svoje pristnosti. 

Verjamem v škofa Miklavža,  
ki že stoletja širi med ljudmi  

duha dobrote in ljubezni.  
Šesti december je dan čudežev.  

Mali vriskajo in plešejo od veselja,  
veliki uživajo v veselju otrok.  

In ta čudež se lahko dogaja vsak dan –  
pa ne samo za otroke. 

Zato prosim svetega škofa,  
naj podarja očala velikim ljudem,  

prav posebna očala,  
da bodo z njimi manj gledali 

 na svoj »jaz« 
 in več po drugih ljudeh:  

doma, na delu, v javnosti, povsod. 
Zanje prosim za dar dobrega srca. 

 

Phil Bosmans 

Človek ne more svojega imetja 

bolje porabiti, kakor če pomaga 

ubogim.              Friderik Baraga 

 

Učenci veroučne šole so pri verouku 
prejeli adventni koledar 2018, da bi se 
ob njegovem zgledu dobro pripravili 
na božični praznik. Vsak dan si 
preberimo dogodivščino iz življenja 
Friderika Barage. Plakat nas vsak dan 
spodbuja za dobro delo in s svojim 
darom bomo polnili adventni 
nabiralnik za misijone.  
 

Brezmadežna – 8. december 
 

 
 

Prva svetla luč – zvezda, ki zasveti v 
najbolj temnem mesecu leta je ravno 
Marija, ki je bila spočeta brez madeža 
izvirnega greha. 
 
Marija adventna romarica vas bo 
obiskovala po domovih. Še posebej 
povabljene družine prvoobhajancev in 
birmancev. 
 
Na 3. adventno nedeljo, 16. 
decembra bo vseh sv. mašah 
darovanje za ogrevanje cerkve. 


