
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
sv. Henrik 

19.h  +   Jože Hudoklin 

14. TOR 
sv. Kamil de Lellis 7.30  +   Ivanka Černač 

15. SRE 
sv. Bonaventura 19.h  +   Marija Gregorec 

Vsak dan po maši je 
možno naročiti za 
mašo ali se dogovoriti 
za spoved, obisk 
bolnika 

16. ČET 
Karmelska Mati Bož. 19.h  +   Marija Lužovec 

17. PET 
sv. Aleš 19.h  +   Marijan Bašelj 

18. SOB 
sv. Elij iz Koštabone 19.h  +   Milka Blaznik 

19. NED 
16. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franca, starše Debeljak 
              in starše Studen 

20. PON 
sv. Apolinarij 19.h  +   Anton Bohinjec 

21. TOR 
sv. Lovrenc iz Brind. 

7.30  +   Ovčarjeve, Jelka, Franc 
               in Francelj 

Obnovljeni zvonik 
naše cerkve čaka na 
blagoslov. Hvala 
vsem, ki ste za 
obnovo darovali svoj 
dar. Bog vam povrni. 
Stroški v celoti še niso 
poravnani. Vsak dar, 
ki bo v ta namen še 
namenjen (v cerkvi ali 
na TRR), bo sprejet s 
hvaležnostjo. 
TRR župnije Kokrica: 
Nova KBM: SI 56 
0433 1000 3306 457 

22. SRE 
sv. Marija Magdalena 19.h  +   Zinka Levičnik 

23. ČET 
sv. Brigita Švedska 

19.h  +   starše in Marija 
               Potočnik 

24. PET 
sv. Krištof 19.h  +   Jernej Prevodnik 

25. SOB 
sv. Jakob Starejši 19.h   +   Janez Zabret, obl. 

26. NED 
17. ned. med letom 

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

Krištofova nedelja: Po svetih mašah bo blagoslov 
voznikov in prevoznih sredstev. Vabilo »stotin za srečno 
prevožene kilometre« velja vsem. Šoferji smo povabljeni, 
da za misijonsko vozilo prispevamo po svojih 
zmožnostih. Kdor je brez nesreče prevozil 10.000 
kilometrov, je naprošen, da prispeva od pet do deset 
evrov. Boglonaj v imenu vseh misijonarjev. Nalepka z 
motivom sv. Krištofa pa ostane kot opomin k čuječnosti. 

Škofovsko 
posvečenje 

msgr. dr. Mitje 
Leskovarja 

 
Enkraten dogodek za 
Kokriško župnijo bo 
8. avgusta 2020 ob 
10. uri v ljubljanski 
stolnici. Naslednji 
dan, na Lovrenčevo 
nedeljo, 9. avgusta, pa 
bo zahvalna sveta 
maša nadškofa Mitja v 
domači župnijski 
cerkvi. Vabim vas, da 
se z molitvijo 
pripravljamo na to 
slovesnost. 

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

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

 
 

 
 

KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE 

 

Božja beseda je beseda življenja, norma, 
pravilo ali vodilo življenja. Prerok Izaija 
v današnjem prvem berilu zatrjuje, da je 
Božja beseda kakor dež, ki pade na 
zemljo in jo naredi rodovitno. Kako to, 
da blagodejni dež Božje besede v naših 
srcih ne povzroči nobene spremembe? 
Mogočih je več odgovorov in vsak ga 
mora dati zase, kajti vsak sebe 
najboljepozna. Mnogokrat Božja beseda 
do našega srca sploh ne seže. Srca so 
kot zaprte in zapečatene posode. V njih 
je vse polno drugih misli, zamisli, 
modrosti in skrbi, tako da za Božjo 
besedo ni prostora.  
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. 
Tedaj so na vprašanje, zakaj se tako 
malo spremenimo, možni dogovori, ki 
jih je dal Jezus, ko je apostolom posebej 
razlagal svojo priliko o sejalcu. Prvič: 
Božjo besedo slišimo, a je ne 
razumemo, pa pride hudi duh in ugrabi, 
kar je posejano v srce, ker se boji, da bi 
se človek v veri poučil in utrdil. To so 
semena, razlaga Jezus, ki so posejana ob 

poti. Potem pride seme, ki je padlo na 
kamnito zemljo: to so ljudje, ki Božjo 
besedo z veseljem sprejmejo, so pa 
površni. V cerkvi so taki ljudje zmožni 
globokih in silnih čustev, komaj 
prestopijo prag cerkve, pa znajo 
pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi 
»vročina« življenja, seme Božje besede 
usahne, ker nima korenin. Tretje vrste 
poslušalci Božjo besedo z veseljem 
poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno 
seme zadušijo. Skrbi moramo vključiti v 
molitev, saj je predmet vere vse, kar 
čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in 
kar nas napolnjuje z veseljem. Jezus 
pravi: Storiti moramo vse, kar je v naši 
moči, pri tem pa ne pozabiti, da nad 
nami bdi ljubeči Oče. Bog ni 
zavarovalni zavod, h kateremu bi se 
zatekali samo v nevarnosti ali nesreči. 
Bog je Gospodar sveta, mi pa smo 
upravitelji njegovih dobrin. Posvetovati 
se moramo z njim kako naj z njimi 
upravljamo.  
Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki 
Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo 
tudi »umevajo«, po njej živijo. To so 
ljudje hvaležnega srca. 
Bodimo prepričani: seme je dobro in 
Bog je pripravljen dati tudi vse drugo, 
da bi to seme lahko vzklilo, raslo in 
dozorelo. Vprašanje je le, kakšna zemlja 
je naše srce.                            Po: S. Čuk, Misli srca 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

19.7.2020 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

26.7.2020 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 
 

 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

19.7.2020: 16. nedelja med letom 
Mdr 12,13.16-19; Ps 86; 
Rim 8,26-27; Mt 13,24-43 
»Nebeško kraljestvo je podobno 

kvasu, ki ga je vzela žena in ga 

umesila, dokler se ni vse 

prekvasilo.« (Mt 13,33) 
 

26.7.2020: 17. nedelja med letom 
1 Kr 3,5.7-12; Ps 119; 
Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 
»Nebeško kraljestvo je tudi 

podobno trgovcu, ki išče lepe 

bisere.« (Mt 13,45) 

 

Če greš na dopust, 

izklopi svoj vsakdanji ritem. 

Poišči si raj za počitek, 

pa ne predaleč od doma. 

Nikjer ne boš našel takšnega raja, 

če ga že ne nosiš v svojem srcu. 

16. nedelja med letom 
 

 
 

Prišli so gospodarjevi služabniki in 

mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal 

dobrega semena na svoji njivi? Od 

kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: 

›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa 

so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in 

jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da 

morda med pobiranjem ljuljke ne 

izpulite z njo vred tudi pšenice.  

(Mt 13,27–29) 
 

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka, 
drugi pa je prava katastrofa.« 
»Bila je prijetna skupina mladih, pa je 
eden začel delati neumnosti in je vse 
pokvaril.« 
»Karitativno delo je zelo dobro 
potekalo, nato pa, ne da bi vedeli, kaj se 
je zgodilo, se je vse obrnilo.« 
»Užitek je bil hoditi v službo. Potem pa 
je prišla nova tajnica in zdaj je pravi 
pekel.« 
»Ne vem, kaj mi je: ne morem več 
moliti, ne da se mi hoditi k maši, ne da 
se mi več nič delati ...«  
Vedno je kaj, kar vse pokvari. 

Po navadi nas najprej prevzame 
malodušje; nočemo polja, na katerem je 
med dobro pšenico pomešana ljuljka.  
Hočemo ga takoj opleti. 
To je napačno. Tu na zemlji ni polj 
brez ljuljke, ker je sovražnik vedno na 
delu. 
Potrebno je potrpljenje: samo Bog zna 
opleti polje, ne da bi poškodoval 
pšenico. 
Če bi Jezus hotel lepo polje brez 
plevela, ne bi imel ne prijateljev, ne 
učencev, ne apostolov. 
Še več, sploh ne bi prišel na zemljo. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

ISKRENA HVALA VSEM 

FARANOM IN FARANKAM! 
 

Iskreno se zahvaljujem vsem faranom 
in farankam za lepo doživetje in lepo 
izpeljano novo mašo in vse, kar se je 
dogajalo okoli nje. 
En velik Boglonaj g. župniku Jožetu, 
gospe Tilki, pripravljalnemu odboru – 
g. Jožetu Gorniku, g. Juretu Sajovicu, 
g. Martinu Leskovarju in ge. Ani 
Peklenik. Hvala pevskemu zboru pod 
vodstvom ge. Marte Močnik Pirc, 
pritrkovalcem, ministrantom in 
ostalim liturgičnim sodelavcem, 
krasilki ge. Anici Kern, pletilkam 
vencev, ključarju g. Blažu Zabretu, g. 
Tadeju Trelcu za tisk. Hvala vsem, ki 
ste spekli pecivo, pomagali pri 
strežbi, postavljali mlaje, čistili 
cerkev, župnišče in okolico, vsem, ki 
ste darovali travnike za parkirišče, 

redarjem, PGD Kokrica, TD Kokrica, 
župnijski Karitas in vokalni skupini 
Kokrčan. Velik Boglonaj vsem 
molivkam in molivcem, brez vas nove 
maše in mojega duhovniškega 
posvečenja ne bi bilo. Hvala vsem 
vam, dragi bratje in sestre, ki ste prišli 
na slovesnosti ter za vse molitve in 
podporo. Spremljajte me še naprej v 
vaših molitvah. 
Zagotavljam vam moj spomin pri 
darovanju najsvetejše daritve. 
Vsem imenovanim in neimenovanim 
res še enkrat velik Boglonaj. Če sem 
koga izpustil, mi prosim odpustite, 
Bog, ki vidi na skrivnem, naj vsem 
povrne z večnim življenjem. Bog vas 
živi. Predvsem pa, da bi vsi vedno 
znova znali reči tako kot Marija: 
»Zgodi se mi po tvoji besedi«. 

novomašnik Anže Cunk 


