
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
14. PON 
sv. Oton 

18.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

15. TOR 
sv. Ablsalomt 

7.30 v dober namen 
18.h  +   Minka Govc, 8. dan 

16. SRE 
sv. Honorat 

18.h  +   Boštjan, Rudi Kopač 
               in Marija Pipan 

17. ČET 
sv. Anton puščavnik 18.h  +   Anton Vrhovnik 

Od 18. do 25. januarja 
2019 bo potekal 
Teden molitve za 
edinost kristjanov 
pod geslom: 
»Prizadevaj si za 

pravičnost, da boš 

živel« (5 Mz 16,20) 

18. PET 
sv. Marjeta Ogrska 

18.h  +   Tine Rozman 
Po maši Schönstattska molitev 

19. SOB 
sv. Makarij Aleksan. 18.h  +   Stane Okršlar 

20. NED 
2. ned. med letom 

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

V četrtek, 17. januarja 
bo srečanje biblične 
skupine. Pričeli bomo z 
branjem psalmov. Lepo 
povabljeni. 

21. PON 
sv. Neža 

18.h  +   Marinka Rozman –  
               Fajdlnova  

22. TOR 
sv. Vincencij 7.30  +   Francka Lombar 

Čistilke in krasilke 
lepo vabim na letno 
srečanje v ponedeljek, 
21. januarja po sv. maši. 

23. SRE 
sv. Henrik Suzo 

18.h  +   starše in stare starše 
               Kristanc 

24. ČET 
sv. Frančišek Saleš. 18.h  +   staše in Jožef Finžgar 

Bralci božje besede 
lepo povabljeni na 
srečanje v sredo, 23. 
januarja po sv. maši. 

25. PET 
spreob. apost. Pavla 18.h  +   starše in brate Žvokelj 

26. SOB 
sv. Timotej in Tit 18.h   +   Franc Mrak 

27. NED 
3. ned. med letom 
ned. SV. PISMA 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Lojzka Milinkovič 
              in starše Logaj 

Člani Župnijskega 
pastoralnega sveta 
povabljeni na redno sejo 
v četrtek, 24. januarja po 
sv. maši. 

Prvo sveto obhajilo bo 
letos 12. maja ob 10. uri. 
 

Sveta birma bo  
26. maja ob 10. uri. 

Namesto cvetja na grob + Tončki Arnež so darovali: 
4 maše in za cerkev: molivke rožnega venca, članice 
Karitas in nekaj krasilk; 2 maši: sosedje, Mari Rozman, 
prijateljice Tina, Tinca, Iva in Mara; 1 mašo: Vera 
Gregorc, Marička in Pepca, Družina Miklavčič in 
Marica Vilar. Vsem iskrena hvala in Bog povrni. 
 

Zahvala Trikraljevskim kolednikom in darovalcem. 
Zbrali so 1.539,55 € in učencem veroučne šole za 
adventni dar 267,88 €. Darovi odposlani v misijone. 

V soboto, 26. januarja 
bomo po sveti maši v 
cerkvi brali izbrane 
psalme. 

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

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

 
 

 
13. januar: Jezusov krst 

 

 
 

Ko je vse ljudstvo  
prejemalo krst  

in je bil tudi Jezus krščen  
ter je molil, se je odprlo nebo.  

Sveti Duh je prišel nadenj  
v telesni podobi kakor golob  
in zaslišal se je glas iz neba:  

»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 

(Lk 3,21–22) 

 
Jezusov krst nas vedno spominja tudi 
na naš krst.  
V tem daru prerojenja nam Bog daje 
moč, da se skupaj z drugimi ljudmi 
dobre volje borimo proti zlu. Vemo, 
da hudemu duhu z lastno močjo 
nismo kos, z Njim nad katerim so se 
odprla nebesa, pa zmoremo vse. Tudi 
nad nami so se pri krstu odprla 
nebesa. 

Tudi mi smo bili krščeni in pri krstu nas 
je Bog naredil za svoje otroke. Tako 
smo tudi mi postali njegovi ljubljeni 
sinovi in tudi za nas veljajo besede iz 
evangelija: »Ti si moj ljubljeni sin, nad 
teboj imam veselje.« Tudi mi smo 
prejeli poslanstvo, da bi tam, kamor nas 
je Bog postavil, posvečevali vse stvari 
in ljudi okoli sebe. Da bi vse po nas 
postajalo boljše in plemenitejše.  
Na praznik Jezusovega krsta se 
spomnimo svojega krsta, obudimo vero, 
da je tudi nas Bog sprejel za svoje 
ljubljene otroke in nam dal poslanstvo. 
Iskreno in ponižno ga prosimo, da bi 
vse stvari v moči svetega krsta 
posvečevali in se v zavesti, da nas Bog 
ljubi, bojevali zoper zlo v sebi in okrog 
nas. 
 
Papež Frančišek nas vabi, da ob tej 
nedelji ugotovimo datum svojega 
krsta, dan božjega posinovljenja. Pri 
krstu smo dobili svetniškega 
zavetnika, kot je Jezus dobil ime, 
določeno od Boga. Prav je, da bi krst 
in godovni dan bolj praznovali, kot 
rojstvo, saj duhovno rojstvo daleč 
presega biološko življenje. Če se torej 
imenujemo kristjani, to nakazuje, da 
naj živimo v Kristusu in Kristus v 
nas.  

 



 

Bralci božje besede v nedeljo: 
 

sobota 19.1.2019 zvečer: 
1. berilo: Urban Tišler 

2. berilo: Ema Maček Jerala 
 

20.1.2019 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

20.1.2019 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Evita Koželj 
 

sobota 26.1.2019 zvečer: 
1. berilo: Zaš Drolc 

2. berilo: David Škrjanc 
 

27.1.2019 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

27.1.2019 ob 10.00 
1. berilo: Tim Pogačnik 
2. berilo: Smiljan Hude 

 

 

Nezavedno hrepenim po Besedi. Po 
Besedi, ki ne stoji le na začetku 
svarjenja, temveč tudi na mojem 
začetku. Tudi moje spočetje se je 
najprej spočelo na besedni ravni: 
»Rad te imam,« je rekel moj oče moji 
mami, tako vsaj pravita in nobenega 
pravega razloga nimam, da jima ne bi 
verjel. In tudi v začetku mojega 
naroda stoji Beseda: zapisana, tiskana 
Beseda, ki nas je kot narod ustvarila, 
konstituirala, nas potisnila v vidno 
polje zgodovine. In ta zapisana 
Beseda   je  bila,   o   čudo,   duhovna, 

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

20.1.2019: 2. nedelja med letom 
Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 
1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
»Tako je Jezus v galilejski Kani 

naredil prvo od znamenj in razodel 

svoje veličastvo.«  (Jn 2,11) 
 

27.1.2019: 3. nedelja med letom, 
nedelja Svetega pisma 
Neh 8,2-4.5-6.8-10; Ps 19,8.9.10.15; 
1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21 
Oči vseh v shodnici so bile uprte 

vanj. »Danes se je to Pismo izpolnilo, 

kakor ste slišali« (Lk 4,20-21) 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 

pobožna, če hočete. Oče naroda, kot 
Trubarja zaradi njegovih zaslug in del 
imenujemo, ni bil neki nesrečen, trpeč 
pesnik, ampak duhovnik, res 
reformator, a vendarle duhovnik, 
vernik, Božji služabnik, služabnik 
Besede. 
In ko v skrbi za svoje telo vse bolj 
pazimo, s čim se hranimo, se zdi, da 
vse manj pazimo, s čim hranimo 
svojega duha. Zmeraj bolj 
pozabljamo in tajimo, kaj je stalo in 
še stoji v našem začetku, kot da nam 
konec ni vse bliže. S pisano, tiskano 
besedo si polnim srce, in saj veste: 
česar je polno srce … O, Beseda! 

 Po: Gregor Čušin, Na tretji strani 

Iz župnijske statistike 
za leto 2018 

 
Sveti krst 

V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 22 novokrščencev: 11 deklic 
in 11 dečkov. Pohvalno je stališče 
mnogih staršev, da je potrebno otroka 
krstiti v detinski dobi in ga vzgajati v 
veri. Otrok, ki ni krščen, sme 
obiskovati verouk in po enem letu 
verouka prejme sveti zakrament. 
Zakonskih otrok je bilo 9, 
zunajzakonskih 13. 
Vsem staršem novokrščencev 
čestitamo in nanje kličemo 
blagoslova iz nebes in zemlje! 
 

Redno krščevanje je na prvo nedeljo v 
mesecu. Priprava na zakrament pa je 
v ponedeljek pred krstno nedeljo. 
 

Poroke 
Krščanski zakon je v domači župniji 
sklenil 1 par. Oklicanih in drugje 
poročenih je bilo 6 parov. 
 

Zaročenci priglasite poroko vsaj en 
mesec pred načrtovanim datumom. 
Pred tem naj vsak par opravi pripravo 
na krščanski zakon. Obstaja več 
priprav, ki vama želijo pomagati, da 
bo vajin zakon srečen, trden in bogat. 
 

Prvo obhajilo 
Z evharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 12 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s cerkvenim 
pogrebom od 26 župljanov. 13 je bilo 
moških in 13 žensk. 8 oseb je prejelo 
pred smrtjo vse zakramente, 2 sveto 
maziljenje, 3 so umrli nenadne smrti, 
pa so redno prejemali zakramente. 13 
oseb je bilo neprevidenih. 
Bog daj vsem večni mir in pokoj. 
Lepo je, da svojci poskrbite za obisk 
duhovnika doma ali v bolnišnici, da 
bolnik prejme svete zakramente. 
Kako hvaležen je človek v stiski, ko 
ga objame božji mir in ljubezen. 
 
V spomin si večkrat prikličimo lepo 
molitev, ki so nam jo posredovali 
bolniški duhovniki: 
 

Dobri Bog, razsvetljuj nas, 
da bomo starejšim, bolnim  
in umirajočim preskrbeli 

prejem zakramentov – 
spovedi, maziljenja in 

obhajila, ki jih bodo utrdili 
v krščanski veri, zaupanju v 

Božje varstvo, sprejemanju in 
darovanju trpljenja za 
odrešenje vseh ljudi! 

 
 

Resnica je kot olje:  
zmeraj priplava na vrh. 

(španski pregovor) 

 


