
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
1. PON 
Marija Mati Cerkve 

7.30        za zdravje 
19.h  +   Vinko in Bojan Vodnik 

2. TOR 
sv. Marcelin in Peter 

7.30  +   Veronika Kiraly 
19.h  +   Marija Roblek, 8. dan 

3. SRE 
Ugandski mučenci 

19.h  +   Janez Perčič 
Po maši molitev za duh. prenovo 

4. ČET 
sv. Peter Veronski 

19.h       za duhovne poklice 
Po maši molitvena ura, adoracija 

5. PET 
sv. Bonifacij 19.h  +   Joži in Joža Hribar 

6. SOB 
sv. Norbert 

7.30  +   v čast Marijinemu 
            brezmadežnemu srcu 
19.h  +   Miha Koglar 

7. NED 
Sveta Trojica 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jerca Štular, 30. dan 

8. PON 
sv. Medard 19.h  +   Štefan Zelko 

9. TOR 
sv. Primož, Felicijan 7.30       za zdravje v čast Mariji 

10. SRE 
sv. Bogumil Poljski 

19.h  +   Jožica Kopač 
Po maši molitev za duh. prenovo 

11. ČET 
sv. Rešnje Telo in Kri 

9.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   Lea Stenovec 
Po maši evharistično češčenje 

12. PET 
sv. Eskil 19.h  +   Jože Škufca 

VEROUČNA ŠOLA 
1. razred: 
PON, 8. jun. ob 17.h 
2. razred: 
PON, 8. jun. ob 19. h 
sv. maša skupaj s 
starši, po maši kratek 
pogovor. 
3. razred: 
SRE, 10. jun. ob 16.h. 
4., 5. in 6. razred: 
ČET, 11. jun. v cerkvi 
ob urah rednega 
verouka 
7. razred: 
PON, 1. jun. ob 15. h 
(1. polovica) in ob 
15.30 (2. polovica) 
8. razred: 
PON, 1. jun. ob 16.h 
(1. polovica) in ob 
16:30 (2. polovica) 
Birmanci, prinesite 
delovni zvezek 
9. razred: 
SRE 10. jun. ob 17.h 

13. SOB 
sv. Anton Padovanski 19.h   +   starše in brata Pičman 

14. NED 
11. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše Špendal 

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

Namesto cvetja na grob so darovali 
+ Jerci Štular: sosedje za 4 sv. maše in cerkev, Janez Rozman, svak in svakinja. 
+ Marici Roblek: sosedje za 3 sv. maše in binkoštna dvorana 
Obnova zvonika in cerkve poteka z vašo pomočjo in darovi. Bog povrni vsem 
darovalcem. Vem, da je v tem času težko prositi. Kadar pa bo kdo zmogel kaj 
prispevati, lepo naprošen za prispevek v ta namen. Dar lahko nakažete na bančni 
račun župnije (Župnija Kokrica, Pokopališka ul. 16; NKBM-TRR: SI 56 0433 
1000 3306 457). Svoj dar pa lahko izročite tudi osebno v župnišču. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 
 

Tedaj jim je Jezus spet rekel: 
»Mir vam bodi!  

Kakor je Oče mene poslal,  
tudi jaz vas pošiljam.«  

In ko je to izrekel,  
je dihnil vanje in jim dejal:  
»Prejmíte Svetega Duha!  
Katerim grehe odpustite,  

so jim odpuščeni;  
katerim jih zadržite,  
so jim zadržani.« 

(Jn 20,21–23) 

 
OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE 

 

Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem 
berilu iz Apostolskih del, rojstni dan Cerkve. 
Kot takega ga je krščanska skupnost 
obhajala v prvi polovici 3. stoletja, in sicer 
petdeseti dan po veliki noči. Apostoli 
poročajo, da se jim je vstali Kristus 
prikazoval štirideset dni, potem pa se je 
dvignil v nebo k svojemu Očetu v slavo. 
Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in se tam 
ob Mariji, Jezusovi materi, v molitvi 
pripravljali na prihod obljubljenega 
Tolažnika. Prejeli so ga v podobi ognjenih 
jezikov.  Sad  tega  prihoda  je bil, da so prej 

plašni apostoli postali pogumni oznanjevalci 
blagovesti o vstalem Jezusu. Tisti dan se je 
dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi. Evangelist 
Luka, pisatelj Apostolskih del, pravi, da so 
bili Judje zbrani v Jeruzalemu iz vseh delov 
rimskega cesarstva. Slišali govoriti apostole 
vsak v svojem jeziku. Jezik, ki so ga govorili 
apostoli, nekdanji ribiči in delavci, nepismeni 
ljudje, je bil jezik ljubezni, govorica Svetega 
Duha. Medsebojna ljubezen Kristusovih 
učencev je »oživljajoči Duh« Cerkve, ki jo 
gradimo vsi. Apostol Peter v svojem prvem 
pismu spodbuja vernike, naj se dajo kot 
»živi kamni« vzidati v duhovno stavbo, 
katere temeljni kamen je Jezus. V stavbi je 
pomemben vsak kamen. Vsi skupaj 
sestavljamo trdne stene.  
Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je 
redno hodil k maši, drugače pa v župniji ni 
nič sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. 
Nekoč se mu je sanjalo, da je umrl. Ko je 
prestopil prag večnosti, je zagledal prelep 
tempelj, ki so ga občudovali vsi nebeščani. 
Naš kristjan je v stropu tega templja takoj 
odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je vprašal 
najbližjega angela. Angel mu je odgovoril: 
»Ta luknja je nastala po tvoji krivdi. Bog je 
določil tebe, da bi zadelal to luknjo, ti pa si 
imel vedno druge skrbi in nikoli nisi prišel do 
tega, da bi izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal 
Bog.« Mož se je prebudil in sanje so ga 
izučile: od tega dne ni več stal križem rok in 
ni kritiziral dela drugih, temveč  je pridno 
sodeloval povsod, ker so ga potrebovali. 
Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno 
nalogo v življenju in pomoč Svetega Duha, 
modrega graditelja Cerkve. »Kakor je Oče 
en, pošljem tudi jaz vas. Prejmite Svetega 
Duha!« To Jezusovo naročilo ne velja samo 
apostolom, temveč tudi nam vsem. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 



BINKOŠTNI PONEDELJEK 
 

Marija, Mati Cerkve, tvoji skrbi smo 
izročeni vsi Kristusovi učenci.  
Izprosi nam Svetega Duha, da bomo 
znali rasti v veri v okviru naših družin in 
v občestvu Cerkve, da bomo tako v 
svetu priče Kristusove ljubezni in 
odpuščanja.         Amen. 

 
YOUCAT – katekizem za mlade 

 

Zakaj je sramežljivost dobra? 

Sramežljivost ščiti človekov intimni 
prostor: njegovo skrivnost, tisto, kar 
mu je lastno in notranje, njegovo 
dostojanstvo, predvsem njegovo 
sposobnost, da ljubi v erotični 
predanosti. Sramežljivost se nanaša 
na to, kar se sme videti samo v 
zakonski ljubezni. 
Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, v 
katerem se vse kot samo po sebi umevno 
razkazuje, tako da so se odvadili občutka 
sramežljivosti. Biti brez vsakega sramu 
ni človeško. Živali nimajo občutka 
sramežljivosti. Za človeka pa je to 
bistvena značilnost. Ne skriva česa 
manjvrednega, temveč varuje nekaj 
dragocenega, namreč dostojanstvo osebe 
v njeni sposobnosti za ljubezen. Občutek 
sramu najdemo v vseh kulturah, čeprav 
se različno izraža. Nič nima opraviti s 
pretirano krepostjo sramežljivosti ali 
zavrto vzgojo. Človek se sramuje zaradi 
svojih grehov in drugih stvari, katerih 
razkritje bi ga ponižalo. Kdor z 
besedami, pogledi, gestami ali ravnanji 
ranjuje naraven občutek sramu drugih 
ljudi, jim odvzema njihovo dostojanstvo. 

SVETA TROJICA 

 
 

»Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet, da bi svet sodil,  
ampak da bi se svet po njem rešil.  
Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;  
kdor pa ne veruje, je že sojen,  

ker ne veruje v ime edinorojenega  
Božjega Sina.« 

(Jn 3,17–19) 

 
Obdani smo z Božjo ljubeznijo, ki nas 
nosi in nas vzdržuje pri življenju.  
Bogu se najbolj približamo tedaj, ko se 
v iskreni, dejavni ljubezni povežemo z 
ljudmi okrog sebe. Ta ljubezen ima na 
tisoče obrazov. 
Vsak dan začnimo z znamenjem križa 
v imenu ljubezni, ki povezuje Očeta in 
Sina in Svetega Duha. Priključeni na ta 
Božji daljnovod bomo v vsakem obrazu 
odkrili lepe poteze in storili bomo vse, 
da bodo še lepše! 
 

NENAVADNA SREČA 
 

Nenavadno je.  
Sreča ne prihaja z bogastvom.  
Bogati ljudje so redko veseli ljudje.  
Nenavadno je.  
Sreča tudi ne pride,  
če delaš samo to, kar te veseli.  
Nihče ti ne more reči,  
kaj moraš delati, da boš  
v svojem enkratnem življenju srečen. 
Sreče ne merimo na metre.  
Sreča je za vsakega drugačna. 
Toda obstajajo poti,  
po katerih svojo srečo  
zagotovo zgrešiš.  
Se kdaj spomniš na  
dobrih starih deset Božjih zapovedi?  
Mogoče si že kdaj pomislil,  
da naj bi prav te zapovedi  
stale napoti tvoji sreči.  
Toda najlepši dnevi življenja  
so prav takrat,  
ko si v popolnem sozvočju z njimi,  
ko imaš čisto vest,  
ko živiš v iskreni ljubezni. 
 
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 
 

Milost ni zato,  
da nam okrasi življenje,  

ampak da nas  
v življenju naredi močne,  
da gremo lahko naprej,  

da se ne bi osamili,  
ampak bi šli vedno skupaj. 

(papež Frančišek) 

 
 

NOVA MAŠA 
 

5. julija bo v župniji slovesnost nove 
maše. Anžeta bomo pospremili 
izpolnjevat duhovniško poslanstvo. To 
je velik dan zanj, za njegovo družino in 
za celoten kraj. Ob tem se spodobi in 
je prav, da kot njegova domača župnija 
stopimo skupaj in mu božjega 
blagoslova na poti zaželimo s 
primernim darilom. Darove zanj 
sprejemamo člani župnijskega 
pastoralnega sveta. Oddate jih lahko 
po (sobotnih in nedeljskih) mašah do 
vključno 14. junija. Lahko pa katerega 
od nas, ki nas poznate, neposredno 
nagovorite. 
 

Bog povrni vsem. 
 
 

Ministranti 
V soboto, 13. maja ob 10. uri lepo 
povabljeni na vajo vsi, ki želite 
ministrirati na novi maši 5. julija.  

 
 

Na praznik Svetega Rešnjega Telesa 
bo po večerni sveti maši evharistično 
češčenje z blagoslovom. 
 
Če bo procesija, bo oznanjeno v 
nedeljo, 7. junija. 

 
 

Ne velja le:  
kakršna molitev, takšno življenje,  

temveč tudi:  
kakršno življenje, takšna molitev. 

(Venčeslav Vrtovec) 

 


