
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
sv. Karel Lwanga 

19.h  +   Janez Perčič 

4. TOR 
sv. Peter Veronski 7.30  +   Ivanka Švegelj 

5. SRE 
sv. Bonifacij 19.h  +   Miha Koglar 

Člani Župnijskega 
pastoralnega sveta lepo 
povabljeni na zadnji 
sestanek, ki bo v 
četrtek, 6. junija ob 20. 
uri. 

6. ČET 
sv. Norbert 

19.h       za duhovne poklice 
         +   Gregor Meglič, 30. dan 

7. PET 
sv. Robert Newmin. 

19.h  +   starše in brata Markun 
        + Karel Klemenčič, 30. dan 

7. razred veroučne šole 
ima ta teden spoved v 
torek, 4. junija ali v 
četrtek ob 18. uri. 

8. SOB 
sv. Medard 

7.30  +   Štefan Zelko 
19.h  +   Marija Oman 

9. NED 
BINKOŠTI 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Primož Strniša 

10. PON 
Marija Mati Cerkve 9.h    +   Vinko in Bojan Vodnik 

Veroučna spričevala 
bodo učenci prejeli na 
binkoštno nedeljo po 
sveti maši. 
Vrnejo jih v nedeljo, 
23. junija. 

11. TOR 
sv. Barnaba 19.h  +   starše in brata Učakar 

12. SRE 
sv. Eksil 19.h  +   Jože Jerič, 30. dan 

V četrtek, 6. junija je 
po maši molitvena ura 
in adoracija do 20.30. 
ure. 

13. ČET 
sv. Anton Padovan. 19.h  +   Primož Zupan 

14. PET 
sv. Valerij in Rufin 19.h  +   Bojan Koražija 

15. SOB 
sv. Vid 19.h   +   Jože Gornik 

Na prvi petek, 7. junija 
bom kot običajno 
obiskal z zakramenti 
bolnike in ostarele po 
domovih. 

16. NED 
Sveta Trojica 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   družina Štros 

Priprava na krščanski 
zakon bo pred 
počitnicami na Brezjah: 
9., 16. in 23. junija. 
Pričetek ob 15. uri. 

Drugje opravljene maše: 
5 maš za + Alojzija Gregorec, 3 maše za  
+ Marijo Gregorec, 2 maši za + Karla Klemenčič. 
 

Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše: 
+ Antonu Žumer: brat Janez in sosedje 
+ Mariji Gregorec: sin Uroš z družino (3 maše), 
bratje in sestre (3 maše), Pepca D., Martinka B. 
in Marica. 
+ Francu Pirc: Drago Papler, Primož in Damjana 
Močnik 

Počitniški dnevi: 
Ministranti Lovrinova 
planina  26. do 28. 6. 
Oratorij  7. do 12. 7. 
Nova Štifta 28.7. do 
3.8. 

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

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

 
 

 
 

Tisti čas je Jezus  
povzdignil oči k nebu in molil:  
»Sveti Oče, ne prosim samo 
 za té, ampak tudi za tiste,  
ki bodo po njihovi besedi  

verovali vame:  
da bi bili vsi eno, kakor si ti,  

Oče, v meni in jaz v tebi,  
da bi bili tudi oni v naju,  

da bo svet veroval,  
da si me ti poslal.  

In jaz sem jim dal veličastvo, 
ki si ga dal meni,  

da bi bili eno,  
kakor sva midva eno:  
jaz v njih in ti v meni,  

da bi bili popolnoma eno.  
Naj svet spozna,  
da si me ti poslal  
in da si jih ljubil,  

kakor si ljubil mene. 
 

(Jn 17,20–23) 

 

Jezus moli tudi zame 
 

V prvem berilu na 7. velikonočno 
nedeljo v letu C poslušamo odlomek iz 
Svetega pisma, ki govori o prvem 
mučencu, diakonu Štefanu. Bil je poln 
Svetega Duha ter je opozarjal na 
krivice, nasprotniki pa so ga kamnali. 
Ni bil edini mučenec. Skozi zgodovino 
se to nenehno ponavlja. Tudi danes ni 
prav nič drugače. 
Vsako obsojanje, vsaka žalitev, pomeni 
»kamnanje« sočloveka. 
In kako je z nami? Smo sposobni 
narediti korak naprej ali ostajamo pri 
kamnih, obsojanju, žalitvah?  
Potrudimo se spremeniti in vsak dan 
znova slediti Jezusovi poslednji prošnji, 
ki nas vabi: »Bodite eno!« 
 

 
Ne pozabimo, da Jezus moli za 
vsakega od nas. Da bi verovali. Da bi 
začutili, da smo ljubljeni in da bi lahko 
to neizmerno ljubezen in vero širili tudi 
med druge. Tako bi tudi ti po nas 
spoznavali Jezusa, ki je v Očetu. To 
je pot, po kateri bomo lahko tudi mi 
nekoč pri Očetu, pri katerem pa nismo 
zgolj sled v večnosti, ampak enkratni, 
neponovljivi, ustvarjeni za njegovo, 
našo skupno brezčasno domovino. 

 

 



 

Bralci Božje besede v nedeljo 
 

9.6.2019 ob 8. uri 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

9.6.2019 ob 10. uri 
1. berilo:  Doroteja Okorn 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

16.6.2019 ob 8. uri 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

16.6.2019 ob 10. uri 
1. berilo:  Jera Sitar 

2. berilo:  Luka Gašperlin 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 
9.6.2019:  BINKOŠTI 
Apd 2,1-11; Ps 104,1.24.29-30.31.34; 
Rim 8,8-17; Jn 14,15-16.23-26 
»Prosil bom Očeta in dal vam 

bo drugega Tolažnika.« 

(Jn 14,16) 

 
16.6.2019: SVETA TROJICA 
Prg 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; 
Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 
»Vse, kar ima Oče, je moje, 

zato sem vam rekel: Iz mojega 

jemlje in vam bo oznanjal.« 

(Jn 16,15) 

 

 

 

blaženi ALOJZIJ GROZDE 
 

Rodil se je 27. maja 1923 v Gorenjih 
Vodalah in bil še isti dan prerojen s svetim 
krstom. Bil je nezakonski otrok; ko je bil 
star štiri leta, se je mati poročila v 
oddaljeno vas, Lojzek pa je ostal pri teti. S 
šestimi leti je začel hoditi v šolo in bil 
vseskozi najboljši v razredu.  Teta je s 
pomočjo dobrotnikov poskrbela, da je po 
ljudski šoli šel na gimnazijo v Ljubljano, 
kjer je bil gojenec Marijanišča. Obiskoval 
je klasično gimnazijo in bil zaradi svoje 
nadarjenosti in vestnosti odličen dijak. 
Uveljavil se je tudi kot pesnik, pesmi pa je 
objavljal v različnih dijaških glasilih. Kot 
član dijaške Katoliške akcije iz zavodske 
Marijine kongregacije je apostolsko 
deloval med sošolci. Moč za svoj 
apostolat je zajemal iz molitve, vsakdanje 
mašne daritve in obhajila ter iz otroške 
povezanosti z Božjo materjo Marijo. Na 
prvi petek 1. januarja 1943 je bil pri maši 
v Stični od tam pa se je z vlakom odpeljal 
do Trebnjega, kjer je proti večeru sedel na 
voz, namenjen proti Mirni. Pred vasjo so 
voz ustavili partizani in prijeli Lojzeta. Pri 
njem so našli latinski molitvenik, knjigo 
Hoja za Kristusom in knjižico o Fatimi. 
Odvedli so ga v Mirno, ga kruto mučili in 
nato v gozdu ubili. Njegovo nestrohnjeno 
truplo so s sledovi mučenja našli 23. 
februarja 1943 otroci, ki so nabirali 
zvončke. Pokopali so ga na pokopališču v 
Šentrupertu. 
 
“Srce se ne boji” je naslov novega 
filma o blaženem Alojziju 
Grozdetu. Predvajan bo v nedeljo 
9. junija ob 19. uri v cerkvi na 
Bregu ob Savi. 

Kaj pa po birmi II 
 
Med birmansko devetdnevnico se je 
nadškof Stres srečal z birmanci, ki so 
pokazali, da so se marsikaj naučili. 
Zahvala gre katehistinji Petri, ki jih je 
k temu spodbujala, in vsem staršem, 
ki so se kakorkoli potrudili, da so s 
svojim zgledom pokazali prave 
korake v hoji za Kristusom. 
Lepo je potekala tudi birmanska 
slovesnost, »rezultate« pa prepustimo 
Bogu. Rast, sadove, darove, milosti, 
med katerimi je tudi vera, daje Bog. 
To spoznanje nam daje pogum, da ne 
zapademo bodisi v napuh, bodisi v 
malodušje in da vztrajno spremljamo 
mlade, ki so podoba naše bodoče 
Cerkve. 
Pravi uspeh birme ni viden navzven, 
saj sega v globine duše in omogoča 
ljudem bolj kakovostno življenje, 
odrešeno življenje. Bistvo krščanstva 
ni v zunanji moči, številnih cerkvenih 
skupnostih, tudi ne v številu 
pastoralnih projektov, pristopov, 
metod in vsebin. Bistvo je v ljubezni. 
»Delati male stvari z veliko 

ljubeznijo«, je rekla sveta Mati 
Terezija. 
Birmankam in birmancem srčno 
želim, da bi darov Svetega Duha ne 
zakopali, kot so leni služabniki 
zakopali talent, da ni obrodil sadu. 
Stopamo v mesec junij, ki je 
posvečen Jezusovemu Srcu – Božji 
ljubezni. V moči Svetega Duha 
postajajte apostoli Jezusovega Srca, 
apostoli ljubezni. 

Sindrom izgorelosti 
Danes se mnogi počutijo prazni in 
izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaja 
predvsem pri ljudeh v socialnih poklicih, 
ki se razdajajo za druge. Samo kdor gori, 
lahko izgori. Toda ti ljudje so pozabili, da 
bi čuvali svoj notranji ogenj. Ves čas so 
imeli odprta vrata svojega ognjišča – in 
tako je tam ostal le pepel. Ničesar več ne 
morejo dati, so resignirani in razočarani, 
brez moči in brez žerjavice. 
Binkošti nam želijo povedati, da v globini 
našega srca ni izgoreli pepel, ampak 
žerjavica, ki nam zmore na novo 
razplamteti dušo in telo. Rdeče liturgično 
oblačilo nas spominja na to notranjo 
žerjavico, ki jo nosimo v sebi. Praznujmo 
prihod Svetega Duha, da ta žerjavica v nas 
ponovno zagori v novem ognju, ob 
katerem se bodo drugi greli in veselili – in 
odkrivali svojo lastno živost. 
V moji mladosti smo radi sedeli ob 
tabornem ognju in prepevali. Skupni 
pogled v ogenj ima v sebi nekaj 
očarljivega. Ogenj povezuje, okoli njega 
se zbira skupnost. Tako prosimo ob 
binkoštih, da ogenj ne bi prišel le v 
posameznika, ampak da bi ogenj Svetega 
Duha postal središče, okoli katerega bi se 
zbirali, da bi Cerkev postala kraj, na 
katerem bi skupaj sedli k ognju, da bi peli 
pesmi našega hrepenenja, ki nam 
dvigujejo srce k Bogu. 
Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega 
Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije in 
moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne 
poide. A ta ogenj gori v tebi, da te vedno 
greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi 
prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš 
dobro čuval in ohranjal, se bodo ob 
tvojem ognju lahko greli tudi drugi. 
Njihove oči bodo žarele in v njih bo 
zasijalo novo življenje.   A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 


