
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
19. PON 
sv. Pavel od Križa       za zdravje 

20. TOR 
sv. Rozalina +   Cirila Potočnik, 8. dan 

21. SRE 
sv. Uršula       24. venec sv. Uršule 

22. ČET 
sv. Janez Pavel II. +   Anton in Marija Babič 

23. PET 
sv. Janez Kapistran 

+   starše Janeza in Manco 
Benedičič 

Prejem sv. obhajila 
izven sv. maše: 
Vsako nedeljo ob 
8:45 in ob 10:45 
ter ob sredah in 
sobotah ob 18. uri 
Ob tej priložnosti 
lahko darujete za 
potrebe Cerkve 

24. SOB 
sv. Anton Marija Claret 

+   Kopinove, 
+   Slavko Jezeršek 

25. NED 
Žegnanjska nedelja 

     za žive in umrle župljane 
+   Slavka Grašič in Franc Štefe 

Cerkev bo odprta za 
osebno molitev vsak 
delovnik od 17. do 18. 
ure. 

26. PON 
sv. Lucijan in Marcijan +   Miha Naglič in starše Fajfar 

27. TOR 
sv. Sabina Avilska +   Petrevčičeve 

V soboto pred 
žegnanjsko nedeljo 
bo cerkev odprta od 
9. do 18. ure. 

28. SRE 
sv. Simon in Juda Tadej +   Jožefa Buček 

29. ČET 
sv. Mhael Rua +   družina Oselj in Rozman 

Priložnost za spoved 
bo v času, ko je 
odprta cerkev. 

30. PET 
sv. Marcel +   starše in brate Klopčič 

31. SOB 
sv. Volbenk  +   Marija Vidic 

1. NED 
Vsi sveti 

     za žive in umrle župljane 
+   Franc Strniša 

Kdor hoče tolažiti,  
mora znati poslušati in 

umolkniti, mora 
drugemu dopustiti,  

da izrazi svoja čustva. 
(Metka Klevišar) 

Ob prazniku vseh svetnikov in ob dnevu vernih duš mislimo veliko na večnost in 
pokojne. Naj bi ta misel bolj živo zaživela tudi v domačem in družinskem življenju. 
Desetka rožnega venca – »ki se naj usmili vernih duš v vicah« - bo gotovo te dni izredno 
primerna družinska molitev. Pri tem se bomo spomnili (imenoma) znanih pokojnih. A ne 
samo zato, da bi jim pomagali s svojo molitvijo, če bi bili te pomoči potrebni, pač pa tudi 
zato, da bi oni za nas posredovali, ker so že pri Bogu. 
Prižgane sveče na grobu, pa tudi doma ob molitvi, naj ponazorijo luč vere in vstalega 
Kristusa, ki je upanje tudi našega vstajenja. 
Naj nas ta praznik ne osami, temveč poveže z družinskimi člani, ki so se s tega sveta že 
poslovili.                                                                                                                           Po: V. Vider 

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

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

 
 

Žegnanjska nedelja 

 let 

Župnije Kokrica 
 

Župnija skriva v sebi dolgo 
zgodovino in ima v življenju 
kristjanov temeljno vlogo. Že v 
pismih sv. Pavla je zaznati njen prvi 
osnutek. Apostol nagovarja mala 
občestva, kot obliko domače Cerkve, 
ki jih opredeli z izrazom »hiša«. V 
teh »hišah« zaznavamo porajanje 
župnij kot hiše sredi hiš. Vidno 
predstavljajo službo bogočastja, ki je 
znamenje stalne navzočnosti vstalega 
Gospoda sredi svojega ljudstva. Sveti 
Janez Pavel II. pravi: »Župnija bo še 
naprej ostala nepogrešljiv organizem 
s poslanstvom evangelizacije, ki je 
prednostni in priviligirani temelj vse 
pastoralne dejavnosti.« Benedikt 
XVI. pa uči, da je župnija »svetilnik, 
ki izžareva luč vere in gre tako 
naproti najglobljim željam 
človekovega srca, saj daje življenju 
ljudi in družin pomen in upanje.« 

Papež Frančišek pa nas spominja, da 
»Župnija z vsemi svojimi dejavnostmi 
opogumlja in oblikuje svoje člane, 
naj bodo dejavniki evangelizacije. Če 
župnija ne živi iz duhovne moči, je v 
nevarnosti, da postane samozadostna 
in okorela.« Obhajanje evharistije je 
vir in vrhunec krščanskega življenja, 
bistveni trenutek oblikovanja 
župnijske skupnosti; gre za sklic 
božjega ljudstva, ki slavi, moli in se 
zahvaljuje. S tem živi navzočnost 
vstalega Gospoda. 
Če požene globoke korenine, postane 
dejansko kraj, kjer premaguje 
osamljenost, ki načenja življenje 
številnih ljudi. Tako postaja svetišče, 
v katero žejni prihajajo piti, da bi 
nadaljevali pot. Tako postaja nenehno 
središče misijonskega poslanstva.  
 

Hodimo po tej poti! 
 



Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 
 
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov 
ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja 
vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila: 
 

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, označenih rdeče 
 

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 
zasebne maše duhovnika brez vernikov. 

2. Dovoljena je individualna oskrba vernikov. 
� Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti 

svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.  
� Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne 

ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom podelijo sveto 
obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe 
Cerkve in prejmejo oznanila. 

� Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo 
zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe in povišane 
telesne temperature. 

� Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred 
morebitno okužbo, tako kot velja za vstopanje v druge javne 
prostore.  

� Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno 
masko in ohranjati 2 metra medsebojne razdalje (to ne velja za 
družine in člane istega gospodinjstva). 

� Priporoča se, da imajo duhovniki in verniki na telefonu 
nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. 

� Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu 
oz. vhodu. 

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko 
v cerkvi največ 10 vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje 
epidemije. 

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo ob ustrezni zaščiti in 
zagotovljeni razdalji 1,5 metra. 

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti 
so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo, oz. ko bo 
preklican vladni odlok. 

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 

7. Kateheza – verouk se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine in druga) se 

izvajajo na daljavo. 
 
II. Splošna določila za vse župnije 

 
1. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih 

maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti. 
2. Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske maše, naj le to spremljajo po 

medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju 
Božje besede ali dobrim delom. 

3. Na praznik vseh svetih, 1. novembra in spomina na verne rajne 2. 
novembra letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja 
ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana 
molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče in povabi 
vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec). 

4. Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih 
pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane 
pevske vaje. 

5. Spovedanec si pred spovedjo razkuži roke in nosi ustrezno masko. 
Spovedovanje po telefonu in spletu je prepovedano (ni zagotovljena 
tajnost). 

6. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta 
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 

 
III. Vabilo k molitvi 
 

1. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter 
katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, 
zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije. 

 
Zaradi navedenih razlogov bo praznovanje prvega obhajila, obletnice župnije 
in obisk nadškofa na zahvalno nedeljo prestavljen na poznejši čas.  
 
Otroci veroučne šole so naprošeni, da v mesecu oktobru upodobijo ali opišejo 
eno od skrivnosti rožnega venca. Njihova dela bodo krasila veroučne prostore, 
v srcu pa bodo nosili tisti prizor kot posebno znamenje bližine Jezusovega 
odrešenjskega dela. Pri tem delu jih spremljajte starši. 


