
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
15. PON 
sv. Vid 

19.h  +   Jože Gornik 

16. TOR 
sv. Beno iz Meissna 7.30  +   v čast Svetemu Duhu 

17. SRE 
sv. Rajner 

19.h  +   Milivoj Lapanja 
              in Pavle Lunder 

Mašne namene za 
julij in avgust bom 

sprejemal od 
ponedeljka, 22. 

junija vsak dan po 
sveti maši. 

18. ČET 
sv. Gregor Barbarigo 19.h  +   Nada Sitar 

19. PET 
Srce Jezusovo 19.h  +   Lojze in Igor Gregorc 

20. SOB 
Marijino brezm. srce 

7.30  +   Cecilija Petrevčič, 8. d. 
19.h  +   Klemen in Vinko Strniša 

21. NED 
12. ned. med letom 

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

22. PON 
sv. Janez Fisher 19.h  +   Milka Miklavčič 

23. TOR 
sv. Jožef Cafasso 7.30  +   Marjana Potočnik 

24. SRE 
Rojstvo Janeza Krst. 19.h  +   starše in brata Dolžan 

25. ČET 
Dan državnosti 9.h         za domovino 

26. PET 
sv. Jožefmarija Escriva 19.h  +   starše in brata Lapanja 

27. SOB 
sv. Ema Krška 19.h   +   Marija Benedičič, obl. 

28. NED 
13. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Martina Benedičič 

Ob sklepu 
veroučnega leta se 
iz srca zahvaljujem 
katehistinjam sestri 

Mileni Zdešar, 
gospe Petri Tomažič 
in gospe Miri Gale 

za zavzeto 
spremljanje otrok v 
veroučni šoli. Naj 

Bog blagoslovi vaše 
delo in skrb staršev 

za duhovno 
oblikovanje mladih 
kristjanov. Dobra 

semena so vsejana. 
Molitev in nedeljska 

sveta maša pa sta 
edino poroštvo, da 

bodo besede 
vzkalile, rasle in 
prinašale sadove 

krščanskega 
življenja. 

Oratorija in počitniških dnevov pri Novi Štifti med počitnicami ni bilo 
mogoče pripraviti. Vsem animatorjem, ki ste razmišljali in želeli nekaj 
storiti, hvala. Ostanite povezani v upanju, da boste proti koncu počitnic 
pripravili vsaj kratko skupno druženje. Tudi sestra Milena je z veseljem 
pripravljala program, a ga žal letos ne bo mogoče uresničiti. V zadnji 
številki Družine je kar nekaj »duhovno počitniških programov« za 
osnovnošolce in srednješolce, kjer z veseljem pričakujejo udeležence. 

Vsem Bog povrni za darove, s katerimi obnavljamo zunanjost cerkve. 

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

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

 
 

 
 

Tedaj je rekel svojim 
učencem:  

»Žetev je velika,  
delavcev pa malo.  

Prosíte torej Gospoda 
žetve, 

naj póšlje delavce  
na svojo žetev.«   

Teh dvanajst je Jezus  
poslal in jim naročil:  
»Ne hodíte na pot k 

poganom 
in ne vstopajte  

v nobeno samarijsko 
mesto! Pojdite rajši k 
izgubljenim ovcam 

Izraelove hiše. Spotoma 
pa oznanjajte  

in govorite: ›Nebeško 
kraljestvo se je približalo.‹  

Bolnike ozdravljajte,  
mrtve obujajte,  

gobave očiščujte,  
demone izganjajte.  
Zastonj ste prejeli,  

zastonj dajajte. 
 

(Mt 9,37–38; 10,5–8) 

DVANAJST IMEN 
 

Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih 
mož, ki si jih je Jezus izbral za apostole. Kaj vemo o 
njih? 
Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo 
človeškim potezam svojega značaja. Ko bi moral moliti, 
je spal; ko bi moral misliti na nebeško, je mislil na 
zemeljsko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je 
prisegal, da ga ne pozna. 
K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo 
lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo naprej, 
sami pa ostanejo v ozadju. 
Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker 
sta klicala Božjo kazen na negostoljubno samarijsko 
vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo pod 
križem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezusove 
morilce. Oba z Jakobom bosta pokazala pripravljenost 
piti Jezusov kelih. 
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim 
drevesom modrovala, ali je možno, da pride Mesija iz 
tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret. 
Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v 
društvo dvomljivcev in črnogledcev. 
Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen 
na denar. Če bi bil res takšen, Jezusu in njegovemu 
spremstvu ne bi priredil velike gostije. Hvaležni smo mu, 
da si je zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih 
ohranil v evangeliju. 
O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so 
spadali med Jezusovo dvanajsterico. 
Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše 
končal. Koliko rajši bi ga videli skesanega pod križem 
kakor visečega na vrvi. 
Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje 
povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni naredil iz njih 
nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej. 
Prejeli pa so nalogo, ki presega človeške moči: 
oznanjati Božje kraljestvo. 
Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil 
po njih tisti, ki jih je izbral in poslal.     Po: F. Cerar 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

21.6.2020 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

21.6.2020 ob 10.00 
1. berilo: Neja Cunk 

2. berilo: Mark Erik Jezeršek 
 

28.6.2020 ob 8.00 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 

28.6.2020 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 
2. berilo: Juš Grah 

 

 

Nedeljska in praznič. Božja beseda: 
 

19.6.2020: Srce Jezusovo 
»Pridite k meni vsi, ki ste 

utrujeni in obteženi, in jaz vam 

bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
 

21.6.2020: 12. nedelja med letom 
»Ne bojte se torej! Vi ste vredni 

več kakor veliko vrabcev« 
(Mt 10,31). 
 

24.6.2020: 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) 
 

28.6.2020: 13. nedelja med letom 
»Kdor dá piti samo kozarec 

hladne vode enemu izmed teh 

malih, ne bo izgubil svojega 

plačila.« (Mt 10,42) 

Monsinjor dr. Mitja Leskovar 
imenovan za nadškofa 

 in nuncija v Iraku 
 

Z veseljem smo to novico sprejeli že 1. 
maja. Ob objavi so se oglasili vsi naši 
zvonovi. Imenovanje je dokaz 
sposobnosti, s katerimi je gospod Mitja 
doslej služil Cerkvi. Čestitke mu bomo 
izrekli osebno, ko se bo vrnil v 
Slovenijo. Za škofa bo posvečen v 
Ljubljanski stolnici. Datum bo 
pravočasno objavljen. Po posvečenju 
bo zahvalno sveto mašo daroval v 
domači župniji. 
Novo mašo je imel pred 
petindvajsetimi leti na Kokrici. Dve leti 
je bil kaplan v Domžalah. Leta 1999 je 
pridobil v Rimu magisterij in dve leti 
pozneje doktorat iz cerkvenega prava 
na papeški univerzi Gregoriani. 
Obenem je opravil izobraževanje za 
vatikansko diplomatsko službo, ki jo je 
nastopil leta 2001 na apostolski 
nunciaturi v Bangladešu. Leta 2003 je 
bil prestavljen na državno tajništvo 
Svetega sedeža v Vatikanu, kjer je 
deloval 11 let. Leta 2015 je bil 
imenovan za svetovalca nunciature v 
Nemčiji. Leta 2018 pa je prevzel isto 
nalogo v Indiji in Nepalu. Vse 
»počitniške dneve« je preživel v 
domači fari, vedno pripravljen z 
veseljem pomagati pri pastoralnem delu 
v župniji. Za vso razpoložljivost sem 
mu nadvse hvaležen. Vedno domač, do 
vseh dostopen brez vsakega ponašanja. 
Pa vendar naj spomnim, da dr. 
Leskovar govori italijansko, angleško, 
nemško, hrvaško, francosko in špansko. 
Veselimo se snidenja z njim. 

Spoštovani župljani, 
prijazno vas prosiva, da poleg 
duhovne priprave na novo mašo 
poskrbimo tudi za to, da se bodo vsi 
udeleženi pri sprejemu novomašnika 
v župniji, novomašnem slavju in 
praznovanju po njem poveselili 
skupaj z našim novomašnikom 
Anžetom. 
Zato vas prosiva, da vsaka družina 
pripravi nekaj peciva. Če ne more, pa 
naj daruje za ta namen.  Mira in Nada 
 
VENČKI ZA NOVO MAŠO 
Vsa ta priprava na novo mašo nas 
povezuje in združuje tudi pri 
skupnem izdelovanju venčkov, ki 
bodo krasili notranjost in zunanjost 
naše cerkve. Izdelovali jih bomo iz 
listov bršljana. Zato prosiva vse, ki bi 
bili pri tem delu pripravljeni 
pomagati, da se nama oglasite in 
poveste, kako lahko pomagate. 
Za to delo potrebujemo: 
o čim več že narezanih listov 

bršljana (samo liste brez peclja), 
o trak iz blaga, 
o obojestranski lepilni trak  
in seveda veliko dobre volje in 
pripravljenosti za samo izdelovanje. 
Delali jih bomo na dvorišču župnije v 
soboto, 27. 6., ob 10. uri in po 
dogovoru, če bo treba, tudi med 
tednom.  Tel:   Mira: 040 716 505 
                        Nada: 040 768 505  
Naj z Njegovim blagoslovom in 
hvaležnostjo za milost novega 
duhovnika Anžeta začnemo to delo. 

Mira in Nada 

Mašniška posvečenja v letu 2020 
 

Ljubljanska nadškofija 
Anže Cunk, roj. 13.10.1989 iz 
župnije Kokrica 
Martin Leban, roj. 31.8.1995 iz 
župnije Jesenice 
Tilen Oberwalder Zupanc, roj. 
28.7.1995 iz župnije Jarše 
Janez Potisek, roj. 19.4.1995 iz 
župnije Dol pri Ljubljani 
Matej Rus, roj. 25.2.1995 iz župnije 
Šentvid pri Stični 
 

Mašniško posvečenje bo v 
ljubljanski stolnici 29. junija ob 9. 
uri. 
 

Veselimo se novomašnika, našega 
župljana. Že dalj časa ga spremljamo 
z molitvijo. Na praznik apostolov 
Petra in Pavla dopoldan pri nas ne bo 
svete maše. Kdor bo mogel, se bo 
udeležil posvečenja v stolnici.  
 

V soboto, 4. julija bomo ob 19. uri 
slovesno sprejeli novomašnika. Pred 
cerkvijo ga pozdravi in sprejme 
župnik. V cerkvi pa zastopniki 
župnije. 
 

V nedeljo, 5. julija bo slovesna nova 
maša gospoda Anžeta Cunka. 
Novomašno daritev bo mogoče 
spremljati tudi zunaj cerkve. 
 

Približal se je dan, ko ti bomo zapeli 
v pozdrav novomašno pesem. Naj 
bodo vanjo vpete naše čestitke in 
iskrena prošnja k Bogu in Mariji, da 
te spremljata na posvečeni poti 
življenja.  


