
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
17. PON 
sv. Rajner 19.h  +  Marija Gregorec, 30. dan 

18. TOR 
sv. Gregor J. Barbarigo 7.30  +   družina Oselj 

19. SRE 
sv. Nazarij 19.h  +   Anton Žumer, 30. dan 

V ponedeljek, 17. 
junija bomo po sveti 
maši molili Schön-
stattsko molitev. 
Lepo povabljeni. 

20. ČET 
Sv. Rešnje Telo in Kri 

9.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   Franc Pirc, 30. dan 

21. PET 
sv. Alojzij Gonzaga 19.h  +   Milka Miklavčič 

22. SOB 
sv. Janez Fisher 19.h  +   Klemen Strniša, obl. 

23. NED 
12. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
Ob 10. uri ni svete maše! 

19.h  +   Alojzij Likozar 
              Ivanka Černač 

24. PON 
Roj. Janeza Krstnika 19.h  +   družina Zabret 

25. TOR 
Dan državnosti 7.30       za domovino 

26. SRE 
sv. Jožefmarija Escrivá 19.h  +   starše in brata Lapanja 

27. ČET 
sv. Ema Krška 19.h  +   Angelca Krč 

28. PET 
Srce Jezusovo 19.h  +   Pavla Šenk 

29. SOB 
sv. Peter in Pavel 

9.h     +  Martin in starše Mrgole 
19.h   +  starše Špendal, 
            Anton in Zofka Benedičič 

30. NED 
13. ned. med letom 

8.h   +  Veronika Kiraly, 30. dan 
15h     za žive in umrle župljane 
           V zahvalo 

Vabilo 
Spoštovani župljani, po Božji volji bom v nedeljo, 30. 
junija 2019 ob 15. uri v cerkvi svetega Lovrenca na 
Kokrici obhajal zahvalno daritev za 50 let 
duhovništva. Po sveti maši ste vsi lepo povabljeni na 
druženje in pogostitev na vrt in dvorišče župnijskega 
doma. Vesel bom, če bomo praznovali skupaj.    Jože 

 
Nate sem se opiral 
od materinega 
telesa, od naročja 
moje matere si moj 
varuh, tebi velja 
moja hvalnica za 
vedno. 
 
O Bog, učil si me od 
moje mladosti, do 
zdaj sem oznanjal 
tvoja čudovita dela. 
Tudi do starosti in 
osivelosti, o Bog me 
ne zapusti, dokler 
ne oznanim tvoje 
moči temu rodu, 
vsakemu, ki pride, 
tvojo mogočnost. 
(Ps 71, 6.18) 
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SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

 
Duhovnik pri vsaki sveti maši 
vzklikne: »Skrivnost vere!« S temi 
besedami oznanja skrivnost, ki jo 
obhajamo, in označuje občudovanje 
bistvenega spremenjenja kruha in 
vina v telo in kri Jezusa Kristusa. Gre 
za stvarnost, ki presega vsako 
človeško razumsko predstavo. Ravno 
zato, ker gre za skrivnostno 
resničnost, ki presega naše 
razumevanje, se ne smemo čuditi, če 
imajo tudi danes številni ljudje težave 
s priznanjem Kristusove resnične 
navzočnosti  v evharistiji. Saj drugače 
niti ne more biti.  
Tako danes, kot že v Jezusovih časih, 
dejstvo, da je Bog sam postal meso in 
samega sebe daruje za življenje sveta, 
pahne človeško modrost v krizo. 
Toda s ponižnim zaupanjem si je 
Cerkev prilastila Petrovo vero in vero  

apostolov ter z njimi oznanja, prav 
tako pa oznanjamo tudi mi: »Gospod, 
kam naj gremo? TI imaš besede 
večnega življenja.« Obnovimo tudi 
mi danes, na ta praznik, izpoved vere 
v živega Kristusa, ki je navzoč v 
evharistiji – v podobi kruha in vina, 
kot njegovo telo in kri. 
Evharistija je hrana, ki je pridržana 
tistim, ki so bili po krstu osvobojeni 
sužnosti in so postali otroci; tista 
hrana, ki jih na njihovi dolgi poti 
eksodusa skozi puščavo človeške 
eksistence ohranja pri življenju. Kot 
je bila »mana« za izraelsko ljudstvo, 
tako je evharistija za vsako krščansko 
generacijo nepogrešljiva hrana, ki nas 
spremlja na naši poti skozi puščave 
sodobnega sveta. 

Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja 
 

Praznik Svetega Rešnjega 
Telesa in Krvi je slovesni 

zapovedani praznik. 
Sveti maši bosta ob 9. uri 

in ob 19. uri. 
 

“Jezus, ki te gledam skritega sedaj, 

želje hrepeneče, mi izpolni kdaj: 

v raju mi odgrni mili svoj obraz, 

srečen naj te v slavi 

gledam večni čas.”    Amen 
 



 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

23.6.2019 ob 8.00 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 

30.6.2019 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 

 
TELOVSKA PROCESIJA: 

23. JUNIJ 
 
Zunanja slovesnost praznika Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi bo v nedeljo, 
23. junija po sveti maši ob 8. uri. 
Oltarja za procesijo pripravita 
Pokopališka pot in Golniška cesta. 
Molili bomo in prosili blagoslova za 
naš kraj, za našo domovino in vso 
človeško družino. Prosili bomo za 
blagoslov polj, travnikov, gozdov, za 
odvrnitev naravnih in drugih nesreč. 
Lepo povabljeni vsi župljani. Posebej 
ste naprošeni otroci, da posujete 
oltarje s cvetjem. 
Ta dan vrnite veroučna spričevala. 
 
Svete maše ob 10 uri ne bo. Bo pa 
zvečer ob 19. uri.  
 
 
 

Ni ljubezni brez upanja in  
ni upanja brez ljubezni –  

ne enega ne druga pa ni brez vere. 
(sv. Avguštin) 

 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

20.6.2019: SVETO REŠNJE TELO 
IN KRI 
1 Mz 14,18-20; Ps 110,1.2.3.4; 
1 Kor 11,23-26; Lk 9,11-17 
Dejal jim je: »Dajte jim vi 

jesti.« (Lk 9,13a) 
 

23.6.2019: 12. nedelja med letom - 
TELOVSKA PROCESIJA 
Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; 
Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
Nato jim je rekel: »Kaj pa vi 

pravite, kdo sem?« (Lk 9,20a) 
 

24.6.2019: Rojstvo Janeza Krstnika 
Otrok pa je rastel in se krepil v 

duhu. In živel je v puščavi do 

dne, ko je nastopil pred 

Izraelom. (Lk 1,80) 
 

28.6.2019: Srce Jezusovo 
»In ko jo najde, jo vesel zadene 

na rame« (Lk 15,5) 
 

29.6.2019: Sv. Peter in Pavel 
Simon Peter je odgovoril; rekel 

mu je: »Ti si Mesija, Sin živega 

Boga« (Mt 16,16). 
 

30.6.2019: 13. nedelja med letom - 
ŽUPNIKOVA ZLATA MAŠA 
1 Kr 19,16.19-21; Ps 16,1-2.5. 7-11; 
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 
 

Ko so potovali, mu je med potjo 

nekdo rekel: »Za teboj bom ho-

dil, kamor koli pojdeš.« (Lk 9,57) 

 
Bogoslovec naše župnije Anže Cunk, 
rojen 13. 10. 1989 v Kranju in krščen 
na Kokrici 7. 1. 1990 bo prejel red 
diakonata v torek, 25. 6. 2019 ob 10. 
uri v cerkvi v Šentvidu pri Stični.  
Lepo povabljeni, da se ga 
spominjamo v molitvi. 
 
Lepo ste povabljeni k molitvi 
tridnevnice, ki jo bomo pričeli na 
praznik svetega Rešnjega Telesa in 
Krvi, nadaljevali pa še v petek in 
soboto po maši. 
Na dan posvečenja bo ob 8. uri izpred 
cerkve odpeljal na slovesnost posebni 
avtobus. Do zasedbe mest se 
priglasite pri gospe Justi Gašperlin. 
 

Sedenje kot liturgična drža 
(Objavljamo zadnji del razmišljanja, 

ki ga  je napisal naš bogoslovec Anže 

Cunk za julijski »Magnificat«) 

… 
Pri sveti maši sedimo med berili, med 
pridigo in v premišljajočem 
spremljanju Besede, saj je namenjeno 
temu, da bi Božja beseda padla v 
rodovitno zemljo in v dobrem 
plemenitem srcu obrodila obilo sadu. 
Za zgled si vzamemo Marijo, ki je ob 
Gospodovem obisku sedla h 
Gospodovim nogam in poslušala 
njegove besede (gl. Lk 10, 38-42). 

Pri sveti maši sedimo tudi med 
pripravljanjem darov (premišljujemo 
tisto, kar smo slišali pri Božji besedi), 
po spremenjenju, da bi se umirili in 
razpoložili za Božje darove, ki jih 
nebeški Oče vrača kot Telo in Kri 
svojega Sina. Sedimo tudi med sveto 
tihoto po obhajilu. 
Pri tej telesni drži se moramo 
zavedati, da tudi ta drža zahteva 
dostojnost, zato naj se iz naše 
spoštljive drže vidi, da smo sedli zato, 
da bi tako kot Marija poslušali 
Gospodove besede in si priborili 
boljši del. 
 

Molitev za domovino 
Jezus Kristus, ti si gospodar 
zgodovine, potrebujemo te. 
Ranjeni smo in v stiski. 
Prosimo te, olajšaj nam bremena 
bolečin in nas krepčaj v boju. 
Poveži naše družine in skupnosti, naj 
bomo odgovorni za skupno dobro in 
naj širimo resnico o življenju. 
Daj nam pogum, da bomo ljubili vse 
– brez izjeme, zlasti pa uboge in 
bolne, ki so tvoji posebni prijatelji.  
Daj, da bomo odpuščali tistim, ki nas 
žalijo, in zavračali vsako zlo ter delali 
za mir in spravo. Prosimo te, podeli 
nam svojega Duha, in njegove 
darove, da bomo uresničili voljo 
usmiljenega Očeta in postali ljudstvo 
veselega upanja. 
Jezus Kristus, gospodar zgodovine, 
blagoslavljaj našo domovino, bodi z 
nami zdaj in v prihodnjem času. 
Amen. 


