
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
24. PON 
sv. Natanael (Jernej) 

19.h  +   Pavla Šenk in  
              Franc Pavlin 

25. TOR 
sv. Ludvik IX. 7.30       v zahvalo 

26. SRE 
sv. Ivana Bichier 19.h  +   Marija Roblek 

Gospod škof Mitja 
Leskovar je dar 

(1693,70 €) ob srebrni 
maši namenil 

potrebam domače 
cerkve. 

27. ČET 
sv. Monika 

19.h  +   očeta in sina 
              Milana Pelcl 

28. PET 
sv. Avguštin 19.h  +   Milka Blaznik, obl. 

Sestanek župnijske 
Karitas bo v sredo, 

26. avgusta po 
večerni sveti maši. 

29. SOB 
Muč. Janeza Krst. 

7.30  +   Marinka Markič, 8.dan 
19.h  +   Marjana Potočnik 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
27. avgusta ob 17.30. 

uri. 

30. NED 
22. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Rajko Miklavčič 

31. PON 
sv. Rajmund Nonat 19.h  +   Neža Šenk 

1. TOR 
sv. Egidij (Tilen) 7.30  +   Manca Gale 

Vpis v veroučno šolo 
in pogovor s starši 

pred pričetkom 
verouka bo od srede, 

2. septembra do 
sobote, 5. septembra 

od 16. do 18. ure. 
2. SRE 
sv. Marjeta 19.h  +   Marija Lužovec 

3. ČET 
sv. Gregor Veliki 19.h       za duhovne poklice 

Na prvi četrtek bo po 
maši molitvena ura in 

adoracija. 

4. PET 
sv. Rozalija Sicilska 19.h  +   Milka Klopčič 

5. SOB 
sv. Mati Terezija 

10.h        po namenu bolnikov 
19.h  +   Francka Benedičič 

Na prvi petek, 4. 
septembra bom 

obiskal bolnike po 
domovih. 

6. NED 
23. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Anica Pernuš in starši 

Namesto cvetja in sveč na grob so darovali: 
 

+ Toniju Križaju: sestra Renata z družino (2 sv. maši), 
tast Franc Kožuh (2), boter Janez Oven (2), 
tete in strici (5), bratranci in sestrične (4), Miro Petrevčič. 
 

+ Marinki Markič: za 5 sv. maš in cerkev sosedje 
Pokopališke in del Golniške ter frizerski salon Neža, 
Sosedje iz Strahinja (2 sv. maši) 

Sveta maša za 
bolnike, invalide in 
ostarele bo na prvo 

soboto, 5. septembra 
ob 10. uri. Med sv. 
mašo bo podelitev 

bolniškega maziljenja. 
Zaradi koronavirusa 

po maši ne bo 
druženja v učilnici. 

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

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

 
 

 
 

BREZ ODPOVEDI NI USPEHA 
 

Če znamo kdaj iti vase ter pogledati na 
svoje življenje in na dogajanje okoli 
sebe nekoliko globlje, vidimo, da vse 
poteka po neki zakonitosti, katere 
gospodarji nismo mi sami. Kdor ne 
veruje v obstoj Boga, pravi, da vodi 
naše življenje in vrtenje sveta usoda 
(tako ti je bilo usojeno, tako se dogaja). 
Verujoči človek pa je prepričan, da je  
nad njim Božja modrost ali previdnost, 
ljubezen, »ki čudno vodi k seb' otroke 
ljube in ne želi nobenega pogube«, kot 
je lepo zapisal Prešeren. Mi bi marsikaj 
naredili drugače in Bogu to tudi 
očitamo. Imamo ga za neusmiljenega, 
ker nas ne usliši, ko ga tako goreče 
prosimo za kakšno stvar. Pozabljamo, 
da smo navsezadnje samo omejena 
bitja, da smo podobni otrokom, ki se 
trmasto jezijo na svoje starše, če ne 
ustrežejo kaki njihovi želji. Starši tega 
nočejo storiti, ker so modrejši in vedo, 
da bi spolnitev te želje otroku, ki ga 
ljubijo, lahko škodovala. 

Po naši človeški pameti bi moralo biti 
na svetu tako, da se ne bi bilo treba 
ničemur odpovedati, da bi se izpolnila 
vsaka naša želja. Beseda odpoved, ki je 
»motila« v današnjem evangeliju, zveni 
nekam tuje v svetu, kjer reklame obetajo 
same užitke in radosti. Trezno 
razmišljanje pa nam pove, da po tej poti 
ne pridemo do sreče. Z drugimi 
besedami: ne moremo uresničiti svoje 
osebnosti, tistega najboljšega, kar je v 
nas, tiste sposobnosti, da bi se darovali, 
da bi z dejanjem izkazali ljubezen. 
Povejmo to z besedami, ki jih je 
uporabljal Jezus: brez odpovedi in križa 
ne moremo hoditi za njim. Cesta 
odpovedi mora biti tlakovana z 
ljubeznijo , potem nas ne bo zbadalo. Če 
pa ljubezni ni, potem je vse težko. Naj 
vsakdo pogleda sam vase: koga ima rad, 
kaj bi storil zanj. 
Jezus nam pravi, da smo njegovi 
prijatelj, če izvršujemo, kar nam on 
zapoveduje. Ne daje nam samo 
zapovedi, ampak tudi zgled odpovedi 
do konca, žrtvovanja do zadnje kaplje 
krvi. Človeško modrovanje ima vse to 
za nespamet, Božja modrost pa vidi v 
tem edino pot do odrešenja. Jezus nam 
daje celo več kot zgled, daje nam 
samega sebe, da bi živeli iz življenjske 
povezave z njim.  

Po: M. Čuk, Misli srca 

 



 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
30.8.2020 ob 8.00 

1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 
6.9.2020 ob 8.00 

1. berilo: Ljubo Tomažič 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

30.8.2020: 22. nedelja med letom 
Jer 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; 
Mt 16,21-27 
»Če hoče kdo iti za menoj, naj 

se odpove sebi in vzame svoj 

križ ter hodi za menoj.« 

(Mt 16,24) 
 

6.9.2020: 23. nedelja med letom 
Ezk 33,7-9; Ps 95,1-2.6-7.8-9; 
Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 
»Kjer sta namreč dva ali so trije 

zbrani v mojem imenu, tam sem 

sredi med njimi.« (Mt 18,20) 

 
Bog nam je dal nedeljo, da se telesno 

odpočijemo in se duhovno okrepimo. 

Dal nam je en dan v tednu, da se 

posvetimo Njemu in si vzamemo čas 

drug za drugega; da upočasnimo svoj 

korak in umirimo svojo dušo; da 

prisluhnemo Božji besedi… 

Obdobje korone katehezo 
vrača tja, kjer je njeno 

osrednje mesto – v družino. 
 
Kateheti, katehisti in katehistinje, ki 
imajo energijo, znanje in pogum, 
iščejo načine, metode in jezik, ki 
današnjega človeka nagovarjajo po 
svojih močeh. Kljub temu zaznavajo 
stisko in so v svojem delu velikokrat 
nemočni. Povsod se najdejo »dežurni 
godrnjavci«. Karkoli se kdo trudi, 
lahko naleti na »mino« 
nezadovoljstva. Takšni ljudje (ki jih 
ne srečamo le v cerkvah) so običajno 
med najglasnejšimi. Vsi, ki kakorkoli 
delamo na področju oznanjevanja, pa 
vemo, da običajno uporabljena 
energija ni sorazmerna z dosežkom 
ali izraženim rezultatom. 
Obdobje, v katero smo bili tako 
nenadno in nepredvideno potisnjeni s 
pandemijo koronavirusa, je letos 
pokazalo, kako pomembno je 
oblikovanje lastnega odnosa do 
Kristusa in njegovega oznanila. Jezus 
je otroke blagoslavljal in odrasle 
poučeval. Obdobje korone je tako 
katehezo vrnilo tja, kjer je njeno 
osrednje mesto – v družino. 
Pripomočki (in kateheti) so le v 
podporo in oporo staršem.  
Tako razmišlja sestra Magda Burger 

ND, sodelavka pri Slovenskem 

katehetskem uradu. 

Kateheza ima samo en cilj – privesti 
posameznika do živega odnosa z 
Jezusom. Vsi, starši, kateheti, 
vzgojitelji, smo postavljeni pred 

vprašanje, kako pokazati svoj odnos 
do Jezusa Kristusa in kako z 
življenjem povedati, da je On naš 
odrešenik. 
Zgled… 
Zdi se, da se to obdobje ne bo 
končalo tako, da bomo lahko rekli: 
»Bilo je in minilo je,« temveč bo 
koronavirus postal spremljevalec 
našega življenja in delovanja. Tudi 
oznanjevanja. Če so bili do sedaj 
pripomočki (metode in jezik) osrednji 
kamen spotike našega katehetskega 
delovanja, se bo s koronavirusom 
pozornost morda usmerila v vsebino 
in živ zgled. Ker vsebina prav nikoli 
ni bila postavljena pod vprašaj, bomo 
pod vprašaj morali postaviti svoje 
delo. Posredovanje evangeljskega 
sporočila in omogočanje izkušnje 
krščanskega življenja v domači 
družini bo lahko z obdobjem korone 
postalo tisti kvas, ki bo dajal družbi 
moč za razvoj življenja v Božjem 
duhu. 
Po človeško si želimo, da bi bilo 
kvasa zelo veliko, resnici na ljubo pa 
bomo morali priznati, da ga za dobro 
peko zadostuje že čisto malo. (1Kor 
5,6). Oznanjevalci bodimo kvas. 
 
Spoštovane družine veroučencev 
Ob začetku veroučnega leta bi vas 
spodbudil, da otrokom omogočite 
naročilo Mavrice, ki bo otroke vsak 
mesec bogatila z dragocenimi 
vsebinami. Povezuje se tudi z 
liturgičnim zvezkom, ki ga otroci 
prejmejo pri verouku. Ob naročilu 

bodo prejeli tudi knjigo 5 jezikov 
ljubezni otrok. 
V slovenskem prostoru, kjer verouka 
ni v javnih šolah, ampak je vsa skrb 
naloga staršev in Cerkve, je toliko 
bolj pomembno, da otroci dobijo 
dobro predstavo o Bogu, ki je ljubeči 
Oče. 
Letna naročnina je 39,90 €. 
Najstnikom, ki so Mavrico prerasli in 
se pripravljajo na birmo, je 
namenjena revija #najst. Med 
mladimi postaja ta revija zelo 
priljubljena. Ob naročilu prejmejo 
darilo, knjigo Iskrice Svetega Duha. 
Letna naročnina je 27 € 
 

 

Veroučni urnik: 
 

1. razred:  sreda ob 17. uri, 
2. razred: ponedeljek ob 14. uri, 
3. razred: sreda ob 15. uri, 
4. razred: četrtek ob 15. uri, 
5. razred: četrtek ob 16. uri, 
6. razred: ponedeljek ob 15. uri, 
7. razred: sreda ob 16. uri, 
8. razred: ponedeljek ob 16. uri, 
9. razred: ponedeljek ob 17. uri. 
 

 
Prilagajali se bomo razmeram v 
skladu z navodili NIJZ. 
 
Veroučno gradivo je enako kot lani, 
razen za učence 1. razreda, ki bodo 
uporabljali delovni zvezek »Božji 
otrok sem«. 


