
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
20. PON 
sv. Bernardin Sienski 19.h  +   Kristina Zorec, 30. dan 

21. TOR 
mehiški mučenci 

7.30  +   Jani Petrevčič 
19.h  +   Blaž Podobnik 

22. SRE 
sv. Marjeta Kasijska 19.h  +   Jože Jerič, 8. dan 

23. ČET 
sv. Servul (Socerb) 19.h  +   Žan Zupanc, obl. 

Srečanje s škofom 
birmovalcem dr. 
Antonom Stresom bo 
v torek, 21. maja ob 
18. uri. Udeležijo naj 
se ga vsi birmanci, 
starši in botri. 

24. PET 
sv. Marija Pomagaj 19.h  +   Alojz in Igor Gregorc 

25. SOB 
sv. Beda Častitljivi 

19.h  +   Jože Fende 
               in Boštjanovi 

26. NED 
sveta birma 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h      za birmance 

27. PON 
sv. Alojzij Grozde 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Hribarjevi 

Priložnost za spoved 
bo v torek, 21. maja: 
v stari cerkvi bo 
spovedoval župnik 
med mašo, 
v novi cerkvi pa bo 
spovednik gost na 
voljo od 18. ure dalje. 

28. TOR 
sv. German Pariški 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Peter Kopač 

29. SRE 
sv. Maksim Emonski 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Alojzij Sajovic, 30. dan 

30. ČET 
Gospodov vnebohod 

9.h    +   Ivan Petrevčič 
19.h  +   starše Martinek 
               in hčerko Bredo 

Zahvala 
Vsem, ki ste 
prispevali za obnovo 
strehe. Poravnano je 
9.145 €. Bog povrni. 

31. PET 
Obiskan. Dev. Marije 19.h  +   Tončka Arnež 

1. SOB 
sv. Justin 19.h   +   Milan Žepič, obl. 

2. NED 
7. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Marija Katrašnik 
             (rojena Štros), obl. 

Diakonsko posve-
čenje bo 25. junija v 
Šentvidu pri Stični. 
Red diakonata bo 
prejel tudi naš bogo-
slovec Anže Cunk. 
Pričetek ob 10. uri.  
Naročen je avtobusni 
prevoz izpred cerkve 
ob 8.h.   Prijave: 
Justi Gašperlin  
tel. 04 2046 776 

Namesto cvetja na grob so darovali za maše in cerkev: 
+ Alojziju Sajovic: Suzana in Ivana Šenk, Vodnikovi, 
Miha Sajovic, Hrvatovi, Nastranovi, Pepca Dolhar, 
Družina Pikš in sosedje (3 maše). 
+ Karlu Klemenčič: sinovi Milan, Stane, Drago, Rozka 
Šantak, Pepca Dolhar, Suzana Šenk, Anica Koražija in 
Cvetka Likozar. 
Vsem iskrena hvala in Bog povrni. 

Krščevanje: nedelja, 
2. junij. 
Priprava: 27. maj po 
večerni maši. 

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

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

 
 
 

NEDELJA, 26. MAJ: 
 SVETA BIRMA 

 
Ako me ljubite,  

ohraníte moje zapovedi.  
In jaz bom prosil Očeta  

in vam bo dal  
drugega Tolažnika,  

da ostane pri vas vekomaj.  
Tolažnik Sveti Duh pa,  

ki ga bo Oče poslal  
v mojem imenu, vas bo  

učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal. 

(Jn 14,15–16.26) 
 

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga 
je Bog podaril človeku, da mu stoji ob 
strani? Zakaj pa ne?! 
Sveti Duh daje človeku pogum, s 
svojo ljubeznijo in predanostjo nas 
spreminja, iz nas izvabi dobro in 
najboljše. Njegova bližina nas 
ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj 
tihega in nežnega, kar moramo 
zaščititi – me pa tudi prav močno 
vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me 
obdaja – in v katero se lahko vselej 
potopim.  
             Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 

LJUBEZEN – OSEBNA 
IZKAZNICA KRISTJANOV 

 

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji 
učenci, če boste imeli ljubezen med seboj« 
(Jn 13,35). Kako veliko odgovornost nam 
danes Gospod zaupa v evangeliju. Pravi, 
da nas bodo ljudje prepoznali kot Jezusove 
učence po tem, kako se med seboj ljubimo. 
Pa se res? Smo prepoznavni kot njegovi 
učenci? 
Prav ljubezen je osebna izkaznica 
kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. 
Če namreč ta dokument »poteče« in ga ne 
obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci. 
Njegov učenec se namreč odlikuje po 
konkretnih delih ljubezni, in to ne tako, kot 
vidimo v televizijskih nadaljevankah ali 
beremo v romanih. 
Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi šoli 
in prav ljubezen je pot srečnega življenja. 
Kaže se v konkretnih dejanjih, ko smo za 
druge ljudi zmožni darovati svoj čas, svoje 
sposobnosti, jih razveseliti s kakšnim 
darilom, se odreči morda nekemu 
potovanju, da s sredstvi in časom, ki bi bil 
namenjen potepu, osrečimo druge … 
Povabljeni smo, da živimo pokončno in da 
dela usmiljenja (katerih glavni poudarek je 
ljubezen do bližnjega) postanejo naš 
vsakdanji program. Tako bomo 
razpoznavni kot Jezusovi učenci in bomo 
imeli osebno izkaznico kristjana, izkaznico 
pristne ljubezni. To je zagotovilo, da bo 
tudi vaše veselje popolno. 

 
Po: papež Frančišek, Svetovno romanje mladostnikov, Rim 2016. 



 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

sobota 25.5.2019 zvečer: 
1. berilo: Zaš Drolc 

2. berilo: David Škrjanec 
 

26.5.2019 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

26.5.2019 ob 10.00 
BIRMA 

 
sobota 1.6.2019 zvečer: 

1. berilo: Tim Čeh 
2. berilo: Lara Gros 

 

2.6.2019 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 

2.6.2019 ob 10.00 
1. berilo: Vincenc Borovnik 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

 

 

BODI PRI NAS SVETI DUH 
Sveti Duh, bodi pri nas, 

pridi v naša srca  

s svojo milostjo. 

Nauči nas, kaj naj storimo, 

pokaži nam, kaj naj mislimo, 

pokaži nam, 

kaj moramo narediti.  

Ti ljubiš resnico nad vse, 

ne dopusti, da bi zabrisali, 

kar si ti uredil. 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

26.5.2019: 6. velikonočna nedelja  
Apd 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.6.8; 
Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 
»Mir vam zapuščam, svoj mir 

vam dajem. Vaše srce naj se ne 

vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27) 
 

30.5.2019: Gospodov Vnebohod 
Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; 
Ef 1,17-23; Lk 24,46-53 
»Medtem ko jih je blagoslavljal, 

se je odmaknil od njih in se 

vzdignil v nebo« (Lk 24,51) 
 

2.6.2019: 7. velikonočna nedelja 
Apd 7,55-60; Ps 97,1-2.6-7.9; 
Raz 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26 
»In razodel sem jim tvoje ime 

in jim ga bom razodeval.« 
(Jn 17,26) 

---------------------------------------------- 
 

 

Nevednost naj nas ne ovira, 

odobravanje  

naj nas ne zavede,  

napačni obziri  

naj nas ne zmedejo. 

Naj bomo v tebi  

in se v ničemer ne oddaljimo 

od resnice. 

Amen. 
Molitev koncilskih očetov; 

 v: Youcat, Molitvenik za mlade 

 
Kaj pa po birmi? 

 

Mnogi duhovniki in drugi udeleženci 
v pripravi na birmo se sprašujejo, 
kako to, da se večina birmank in 
birmancev kmalu po birmi oddalji od 
krščanskega življenja, na katerega so 
se prej dolgo in skrbno pripravljali. 
Kaj se zgodi, kaj je narobe? 
V ozadju se gotovo skriva podoba 
današnjega sveta, človeka in Cerkve v 
njem. 
Pa vi, drage birmanke in birmanci, kaj 
pa vi menite o tem vprašanju, kako to, 
da nekateri med vami po birmi 
vztrajate, drugi pa ne? Zelo zanimivo 
bi bilo slišati vaše odgovore. Verjetno 
ne zgrešimo dosti, če rečemo, da je 
težje vztrajati tistim, ki se v župniji ne 
čutite sprejeti, ki ne vidite možnosti, 
kam bi se vključili; tistim, ki v veri 
doma nimate opore; tistim, ki ste po 
birmi izgubili stik z nekaterimi 
prijatelji… 
Odrasli se morda premalo zavedamo, 
da Bog kliče, kadar hoče, kakor hoče, 
kogar hoče in nagovarja tudi mimo 
našega razuma. 

Mladi v obdobju rasti potrebujete čas, 
da “predelate” to, kar ste doživeli. In 
Gospod ima čas ter je neskončno 
potrpežljiv, ljubeč in usmiljen. 
Vsekakor veliko bolj, kot marsikdo 
od odraslih, ki bi rad, da po birmi 
nemudoma postanete “zreli” kristjani 
in prevzamete čedalje večje 
odgovornosti. 
Tako navadno ne gre, saj birma sodi 
med zakramente uvajanja. In 
pomeni priložnost, da s pomočjo 
Svetega Duha sploh zorimo in 
odraščamo; sodelovanje med Bogom 
in nami pa pravzaprav poteka skozi 
celotno življenje. 
Ker duhovnik, starši in vzgojitelji 
vemo, da iščete svojo identiteto, vas 
želimo še vedno spremljati in se 
potruditi, da bodo vrednote, ki jih 
želite nositi v življenju, čim 
bogatejše, čim boljše, čim večji 
zaklad. Samo ljubezen je tista, ki 
odpira vrata, tudi vrata vrnitve po 
birmi. Ni na nas, da bi merili sadove. 
Naredimo to, kar je v naših 
okoliščinah možno, hkrati pa tudi vse 
izročamo v Božje roke. 
Birma je zastonjski dar Svetega Duha, 
ki ne pomeni zaključka, ampak še 
močnejši začetek, moč, zagon za 
naprej. Glede na to, da zakramenti 
delujejo tudi iz lastne moči, nosite dar 
Svetega Duha, ki ste ga prejeli, nosite 
s seboj izkušnjo, da vas je imel nekdo 
rad, da je bil z vami zaradi vas in vam 
je skušal odpreti vrata na pot osebne 
vere. 

Iz: Polona Vesel Mušič: Sveti Duh naš prijatelj 


