
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
29. PON 
sv. Marta 

19.h  +   starše Jakše 

30. TOR 
sv. Peter Krizolog 7.30  +   Tončka Arnež 

31. SRE 
sv. Ignacij Lojolski 19.h  +   Anton in Pavla Kavčič 

1. ČET 
sv. Alfonz M. Ligvor. 19.h  +   za duhovne poklice 

2. PET 
sv. Evzebij 19.h  +   starše Remic 

3. SOB 
sv. Martin 

7.30  + Janez Zabret 8. dan 
19.h  + Martin Pičman, obletna 

4. NED 
18. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +  Anton Žumer  

Krstna nedelja bo 4. 
avgusta. Krščevanje 
bo med sveto mašo ob 
10. uri. Starši krstnih 
kandidatov vabljeni 
na pripravo v 
ponedeljek 27. 7. po 
sveti maši. K 
priglasitvi prinesite 
otrokov rojstni list, 
družinsko knjižico in 
potrdilo za botre, če 
ne bivajo v naši 
domači župniji.  

5. PON 
sv. Marija Snežna 

19.h  +  starše, brate in sestre 
              Križaj  

6. TOR 
Jezusova spremenitev 7.30  +  Polona Sepe 

Na prvi četrtek bo po 
maši molitvena ura in 
adoracija do 20.30. 

7. SRE 
sv. Sikst II. 19.h  +   Ivan Novak 

8. ČET 
sv. Dominik 19.h  +   Peter Roblek 

Na prvi petek 2. 8. 
bom z zakramenti 
obiskal bolnike in 
ostarele po domovih 

9. PET      sv. Terezija 
Benedikta od Križa 19.h  +   Franc Pirc 

10. SOB 
sv. Lovrenc 

8. h    +  starše Debeljak 
19.h   +  Lovrenc in Doroteja 
               Beton   

11. NED 
Lovrenčeva nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  starše, brate in sestre  
            Jekovec 

Čiščenje cerkve pred 
nedeljo svetega 
Lovrenca bo v četrtek 
8. avgusta. Pričetek 
ob 7.30. Lepo 
naprošam vse, ki 
lahko darujete nekaj 
časa za »generalno 
čiščenje«, da pridete 
na pomoč. Letošnji praznik svetega Lovrenca in Lovrenčeva nedelja, 

naj naš pogled usmeri v prihodnost. Te dni prinesimo svoje 
prošnje farnemu zavetniku, da bi pogumno stopili naproti 
50. obletnici naše župnije. V jubilejnem letu bo tudi 25. 
obletnica duhovništva g. Mitje in nova maša diakona 
Anžeta. 
Vsi moramo poiskati pot za osebno duhovno obnovo, kajti 
vsak od nas naj bo živ ud župnije. Pa tudi na zunaj 
olepšajmo bivališče Boga med nami.  

Posredovanje vere je 
najimenitnejše 
poslanstvo staršev. 
(bl. Anton Martin 
Slomšek) 

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

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

 
 

Z LJUBEZNIJO MISLI NA BOGA 

  
 
 Rekel jim je:  
»Kadar mólite, recite: Oče!  
Posvečeno bodi tvoje ime. 
Pridi tvoje kraljestvo.  
Naš vsakdanji kruh nam dajaj 
 od dne do dne 
in odpústi nam naše grehe,  
saj tudi mi odpuščamo  
vsakomur, ki nam je dolžan,  
in ne daj,  
da pademo v skušnjavo!« 
 
(Lk 11,2–4) 

Kristjani verujemo, da molitev 
spreminja ljudi in dogodke in ne 
samo človeka, ki moli. Molitev je 
zato ena izmed poglavitnih prvin 
naše krščanske vere. 
Jezus je s svojim zgledom k 
molitvi vzpodbujal svoje učence. 
Vzpodbuja pa tudi nas. 
Nenazadnje nam je dal prvo 
molitev, ki jo danes imenujemo 
očenaš. A ne pozabimo: ob 
molitvi tudi premišljujmo o 
besedah, ki jih izrekamo! 
Mar ni najbolj veselo sporočilo 
evangelija, da smemo poklicati 
na pomoč in ob tem vedeti, da 
ne kličemo v gluho temo, 
ampak Očeta, ki ve, česa 
potrebujemo, še preden ga 
prosimo?  
Moliti pomeni priznati temeljno 
resnico o sebi in o Bogu: da 
sami sebe in vse, kar imamo, 
vsak dan, vsak trenutek 
prejemamo iz rok Boga, ki je 
neizmerno bogat in velikodušen 
v svoji ljubezni. 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

4.8.2019 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret  
2. berilo: Jure Sajovic 

 
4.8.2019 ob 10. uri: 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Vincenc Borovnik 

 
11.8.2019 ob 8. uri 

1. berilo: Mateja Lavtar 
2. berilo: Marinka Delavec 

 
11.8.2019 ob 10. uri 

1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Juš Grah 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

4.8.2019: 18. nedelja med letom 
Prd 1,2,2.21-23; Ps 90,1-2.6-9; Kol 
3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 
»Tako je s tistim, ki sebi nabira 
zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« 
(Lk 12,21) 
 
 
11.8.2019: 19. nedelja med letom - 
LOVRENČEVA NEDELJA 
Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-19.20-22; 
Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 
»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče 
je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk 
13,32) 

 

 
 
 

Razpored celodnevnega češčenja 
v soboto, 10. avgusta 

 

8.h sveta mša, 
 izpostavitev Najsvetejšega 

 
 

9.h – 10.h možje in fantje 
10.h – 11.h tiha adoracija, 
 priložnost za spoved 
11.h – 11.30. duhovniki 
11.30 – 12.h   tiho osebno češčenje 
14.h –15.h Mlaka in Srakovlje 
15.h – 16.h Cesta na Rupo 
 Snediceva, Grosova, 
 Okornova, 
 Dežmanova in 
 Galetova ulica 
16.h – 17.h Dolžanova pot, 
 Golniška cesta, 
 Betonova in 
 Kuratova ulica 
17.h – 18.h Bobovek, 
 Partizanska pot 
 Cesta na Belo 
 Pokopališka in 
 Cesta na Brdo 
18.h – 18.30 zakonci in družine 
 

19.h          sklep in sveta maša 
 

Preko dneva bomo molili pred najsvetejšim. 

Povabljeni, da si vzamete nekaj časa in pridete 

počastit Jezusa. Navedeni urnik pa je utečena 

orientacija, da cerkev ne bo prazna. 
 

LOVRENC 
 

Verjel je v Stvarnika in 
onostranstvo, 
ob tem izkazal je pogum 
očiten,  
v zaupanju ostal je 
stanoviten, 
kljub mučenju ohranil 
dostojanstvo. 
 

Življenje daroval je za 
krščanstvo 
in s tem postal je vzornik 
imeniten, 
pokazal je, da cilj je 
poglaviten  
sprejeti Božjo voljo in 
poslanstvo. 
 

Nosimo križ, če Bog ga bo 
podaril, 
saj s sleherno težavo in 
trpljenjem 
smo bilžje Njemu, ki nas je 
ustvaril. 
 
Zazrimo se v prihodnot s 
hrepenenjem, 
kot sveti Lovrenc, ki je 
svet ožaril 
s pogumom, vero, 
upanjem, slavljenjem. 
 

Leon Oblak 

 

 
 
 

In rekel bom svoji duši:  
»Duša moja,  

veliko blaga imaš,  
spravljenega za veliko let;  

počivaj, jej, pij  
in bodi dobre volje!« 

Toda Bog mu je rekel: 
»Neumnež, to noč bodo  

tvojo dušo terjali od tebe,  
kar pa si spravil, čigavo 

bo?« 
Tako je s tistim,  

ki si nabira zaklade,  
pa ni bogat v Bogu. 

 

(Lk 12,19–21) 
 

Bogatin iz prilike je podoben 
neumnosti. Bogastvo samo po 
sebi je dobrina, on pa misli, 
da je na cilju. Človekov cilj 
pa ni tu na zemlj. On pusti 
počivati svoje darove in si 
domišlja, da bo življenje 
lahko obdržal zase. Hoče se 
odpočiti. A si koplje grob. Pri 
vsem bogastvu je revež. 
Življenje nam je podarjeno, 
da bi ga uporabili za druge. 
 


