
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
14. PON 
sv. Janez od Križa +   Marjana Potočnik 

15. TOR 
sv. drinske mučenke +   Alojzija Hribar 

Adventni koledar za 
veroučence je na 

razpolago v cerkvi. 

16. SRE 
sv. Adelajda 

+   Marija Kroflič 
19.h po spletu: devetdnevnica 

17. ČET 
sv. Janez de Matha 

+   Franc Pirc 
19.h po spletu: devetdnevnica 

18. PET 
sv. Vunibald 

+   za zdravje – N 
19.h po spletu: devetdnevnica 

19. SOB 
sv. Urban V. 

+   starše Žagar 
19.h po spletu: devetdnevnica 

20. NED 
4. adventna nedelja 

9.h  po spletu:  
  za žive in umrle župljane 
+   Cirila Potočnik 

Cerkev je odprta: 
Ob nedeljah od 10. do 
11. ure. Priložnost za 
spoved in obhajilo. 

Ob delovnikih 
od 16. do 17.30. ure. 
V tem času si lahko 

oskrbite blagoslovljeno 
vodo. 

Na voljo so tudi 
koledarji. 

21. PON 
sv. Peter Kanizij 

+   Janko Kisovec 
19.h po spletu: devetdnevnica 

22. TOR 
sv. Frančiška Cabrini 

+   Anton in Marija Babič 
19.h po spletu: devetdnevnica 

23. SRE 
sv. Janez Kancij 

+   Franc Perhavec 
19.h po spletu: devetdnevnica 

Preko poverjenikov ste 
naprošeni, da obnovite 
naročnino za Družino 

(119,60 €) 
in Ognjišče (33,50 €). 
Plačate lahko v mesecu 

januarju. 
24. ČET 
sv. Adam in Eva 

+   Ivanka Lakner 
19.h po spletu: devetdnevnica 

25. PET 
BOŽIČ 

polnočnica: 
  za žive in umrle župljane 
9.h  +   Ladislav Kovačič 
       +   Dragica Polajnar 

26. SOB 
sv. Štefan 

9.h  po spletu: za domovino 
          in enotnost naroda 
+   Janez Zabret 

27. NED 
Sveta Družina 

9.h  po spletu:  
  za žive in umrle župljane 
+   Martina Verčič 

 
Na sveti večer 

blagoslovite svoj dom 
in jaslice. 

Zaenkrat bogoslužje poteka brez navzočnosti vernikov. 
Če bo prišlo do sprememb, boste obveščeni. 
 

Božično devetdnevnico pričnemo v sredo, 
 16. decembra ob 19. uri. Letošnja nosi naslov: »Ne 
bojte se!«. Za spremljanje imejte pri roki Sveto Pismo. 

Povezava za prenos: http://zupnija-kokrica.rkc.si 

Vsaka družina, kjer so 
dobri otroci in kjer sta 

dobra oče in mati, 
je sveta družina. 

(Karel Mauser) 

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   031 689 110 

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

 

 
 

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ 
 

Ko so to videli, so pripovedovali,  
kar jim je bilo rečeno o tem otrôku.  

In vsi, ki so jih poslušali,  
so se začudili temu,  

kar so jim povedali pastirji. 
Marija pa je vse te besede  
ohraníla in jih premišljevala  

v svojem srcu.  
In pastirji so se vrnili ter  

slavili in hvalili Boga za vse,  
kar so slišali in videli, tako,  
kakor jim je bilo povedano. 

(Lk 2,17–20) 
 

Pastirji so verjeli angelu, šli na pot, padli 
pred dete in ga počastili. Hvalili so Boga ter 
oznanjali vsem, kar so videli. Marija pa je 
vse to ohranila v sebi in premišljevala v 
svojem srcu.  
Božji načrti so mnogokrat tako nedoumljivi, 
da je potrebno o njih premišljevati, jih 
presojati in spoznavati v luči vere, da jih 
moremo razumeti in izpolniti.  

 

Po: J. Kužnik, Kraljica družine 

Evangelist Luka je s svojo pripovedjo 
navdihnil številne pisce; prav ljudsko 
slovstvo pozna mnoge zgodbe o 
pastirjih, ki častijo Jezusa. Radi 
pripovedujejo, kako pastirji prinašajo 
svoja preprosta darila. To so zgodbe 
iz ljubezni do Boga, iz njih se čuti, 
kako se ta dogodek dotakne 
človeškega srca. Vsak od nas ve, 
kako lahko otrok človeka očara. 
Nežno dete lahko spravi v smeh tudi 
zakrknjene može. Za božič pa 
častimo prav posebnega otroka, 
otroka, v katerem je na ta svet 
zasijalo Božje obličje. Njegov obraz 
odseva svetel sij, ki ga lahko na nek 
način vidimo v vsakem otroku: z 
vsakim otrokom se rodi obljuba, da se 
naše življenje pomlajuje, da se trdota 
izgublja in da se svetlika v temi. 

Po: A. Grun, Blagoslovljen božič 
 



Božično voščilo 
slovenskih škofov 

 
Praznovanje božiča v tako izrednih 
razmerah nas spodbuja, da 
razmišljamo, kaj je v življenju in v 
naših praznovanjih bistveno in kaj 
manj pomembno, čeprav lahko 
prispeva k lepoti praznovanja. V 
božičnem praznovanju doživljamo 
radost in srečo družinskega življenja 
in tudi bolečino vseh, ki so v 
kakršnikoli stiski, še zlasti bolnikov. 
Bližina Boga, ki se nam je približal in 
nas v Jezusu Kristusu objel, nas 
spodbuja, da smo blizu drug 
drugemu, da poglobimo vezi 
medsebojne pripadnosti in zvestobe. 
Združeni v molitvi ob družinskih 
jaslicah lahko doživimo Božjo 
ljubezen. Vse to nam je dosegljivo, 
kljub temu da doživljamo ovire za 
božično bogoslužje in za širše osebne 
stike z vsemi, ki so nam blizu. Kljub 
karanteni in nevarnostim za okužbe in 
celo za življenje lahko poskrbimo, da 
se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je 
obljubil, da bo med nami, če bomo 
zbrani v njegovem imenu in njegovi 
ljubezni. 
Vsi hrepenimo po povezanosti in 
pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo 
po Božji podobi – po Troedinem 
Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, 
nemir in pretrgana razmerja v 
zadnjem času še bolj bolijo. Tudi 
Marija in Jožef sta doživljala neke 
vrste izolacijo in stisko, daleč od 
domačega kraja in svojih domačih. 

A vesela novica božične noči je 
namenjena prav vsem, ki doživljajo te 
omejitve. Bog je prišel reševat, kar je 
izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi 
in zaradi našega zveličanja je prišel iz 
nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da 
bi se v Njem prepoznali kot sinovi in 
hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v 
naše odnose, da bi v drugih, zlasti v 
bolnikih, nesrečnih in zapuščenih, 
osamljenih, videli brate in sestre 
istega Očeta, odrešenje po Njegovi 
ljubezni. 
To univerzalno bratstvo bomo 
slovenski kristjani doživljali še na 
poseben način. V božičnem času 
bomo povezani z Rimom, vso 
Cerkvijo in papežem Frančiškom. Ob 
jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo 
slovensko božično drevo iz 
Kočevske, okrašeno s slovenskimi, 
ročno izdelanimi okraski. 
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna 
misel okrožnice »Vsi bratje«, ki naj 
letos v božičnih dneh in v novem letu 
2021 odmeva v naših srcih in okrepi 
naša prizadevanja za pomoč v stiskah 
bližnjih. 
Ob božičnem prazniku in pred novim 
letom se obračamo tudi k vsem 
rojakom zunaj meja naše domovine, v 
zamejstvu in izseljenstvu. Vsem vam 
in vašim najbližjim želimo iz srca 
lepo, čeprav okrnjeno božično 
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem 
vernikom drugih krščanskih skupnosti 
in vsem ljudem dobre volje.  

vaši škofje 
 

Razsvetlimo okolje 
z Božjo lučjo 

 

 
 

Bil je človek,  
ki ga je poslal Bog;  

ime mu je bilo Janez.  
Prišel je zaradi pričevanja,  

da bi namreč pričeval o luči,  
da bi po njem  

vsi sprejeli vero.  
Ni bil on luč,  

ampak pričeval naj bi o luči. 
(Jn 1,6–8) 

 

Prižigamo že tretjo svečko na 
adventnem vencu. Ta nam postreže že z 
mnogo več svetlobe, kot je je bilo na 
prvo adventno nedeljo. Luč v prostoru 
prinaša več svetlobe med nas. Tudi 
Janez Krstnik jo je prinašal med ljudi. 
Pričeval je o njej. Ni bil on sam luč. 
Tako tudi mi s svojimi dobrimi deli 
med ljudmi ne kažimo nase. Pričujmo o 
ljubezni. Ljubezni, ki je na božično noč 
prišla med nas ter preko trpljenja in 
križa zasvetila za vedno. Vsak hip 
lahko vsakdo poseže po tej svetlobi, ki 
greje, pomaga in razsvetljuje še tako 
temno pot. Ne poznajo je vsi. Včasih jo 
kdo celo izgubi. Na nas je, da luč 
ohranjamo in jo sočloveku pomagamo 
odkrivati. Kakor Janez Krstnik: vsak 
dan znova!                                                AK 

V pričakovanju 
 
Božič bo. 
Pozabi sedaj na vso jezo in sovraštvo, 
vsa razočaranja in težave.  
Misli na mir v svoji hiši 
in v svojem srcu. 
Odpuščaj! Pozabi na žalitve, ki si jih 
doživljal. Naj se doma vse pomiri.  
Ne reci: To je nemogoče! 
Dobro si zapomni: če boš tako odprt 
kot uboge hladne božične jasli, bo 
prišel Bog in v tvojem srcu naredil 
čudež. 
Potem boš lahko trgal čudovite 
sadove, sadove miru in veselja. In ti 
te bodo osrečili v božičnih dneh. 

P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

Zakrament svete birme 
bo prihodnje leto po velikonočnih 
praznikih. Vem, da se na prejem tega 
zakramenta lepo pripravljate. Naj vam 
bo devetdnevnica pred božičem še 
posebej milostni čas. 
Ko se bo pričel verouk, boste 
sporočili tudi vašega botra, s katerim 
se še posebej povežite v božičnem 
času. 
 

Voščilo 
 

V jaslicah z angeli in pastirji častimo 
otroka, v katerem je na ta svet zasijalo 

Božje obličje. Naj vas obdari z 
blagoslovom, ki bo varoval luč vaše 
dejavne vere, in prinese Božji mir in 

ljubezen v vaša srca. 
Bog povrni za vaše darove 

vaš župnik Jože 
 


