
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
Nedolžni otroci 

8.h   +   Štefan Zelko 
18.h +   Franc in sinova Strniša 

29. TOR 
sv. Tomaž Beckett 

7.30       po namenu, T 
18.h +  Vincenc Sajovic, pogreb. 

30. SRE 
sv. Felix I. 18.h +   Justina Miklavčič, 8. d. 

31. ČET 
sv. Silvester 17.h +   Tončka in Jože Arnež 

1. PET 
sv. Marija Božja Mati 

9.h   +   za vse sosede 
17.h +  Lea Stenovec, obl. 

2. SOB 
sv. Bazilij Veliki 

7.30     v čast Brezmadežni 
18.h +  Danijela in Janez Sušnik 

3. NED 
2. nedelja po božiču 

9.h       za žive in umrle župljane 
       +  Zupanove, 
           sestro in nečaka Mrak 

4. PON 
sv. Elizabeta Seton 18.h +  Marija Keršič 

5. TOR 
sv. Janez Nep. Neumann 

7.30 +  Stanislav Frigelj, pogreb. 
18.h +Antonija Peternelj, pogreb. 

6. SRE 
Gospodovo razglašenje 

8.h   + Janko in Marija Oman 
10.h +  Anica Šašelj, pogreb. 
18.h     za duhovne poklice 

Mašne namene 
lahko naročite v 

cerkvi po maši ali 
v župnišču (tudi 

po telefonu). 
 

Svete maše naj se 
prednostno 

udeležijo svojci, za 
katere se opravlja 

mašni namen. 
Število 

udeležencev je 
trenutno omejeno 
(1 oseba na 30 m2) 

V klop naj sede 
le ena oseba 
(ali družina). 

Petje ni dovoljeno 
nikomur. 

 

Ta navodila veljajo 
do spremembe 
ukrepov NIJZ 

7. ČET 
sv. Rajmund Penjafortski 18.h + Čimžarjeve 

8. PET 
sv. Severin Noriški 18.h + Karel Gomboc, pogreb. 

9. SOB 
sv. Hadrijant 18.h + Anton Mohar, pogreb. 

10. NED 
Jezusov krst 

9.h     za žive in umrle župljane 
        +  starše Zajc 

Preko poverje-
nikov obnovite 
naročnino za 

Družino (119,60 €) 
Ognjišče (33,50 €). 

Plačate lahko do 
konca januarja 

Svete maše ob nedeljah in praznikih (božič, novo leto) ob 
9. uri, na praznik Gospodovega razglašenja pa ob 18. uri, 

se bodo prenašale preko Facebooka: 
https://www.facebook.com/zupnija.kokrica 

 

Maše po spletu se v živo lahko udeležijo samo nujni 
sodelavci pri oltarju: organist, bralec, operater, ministrant. 

 

Župnija Kokrica, Pokopališka 16, Kranj; 
TRR: SI 56 0433 10003306 457 

Sveto obhajilo se 
deli ob nedeljah 

med 10. in 11. uro. 
V cerkev vstopajte 

posamično 
(člani istega 

gospodinjstva 
lahko skupaj). 

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

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

 
 

 
Njegova oče in mati  
sta se čudila temu,  

kar se je govorilo o njem.  
Simeon jih je blagoslôvil in  
rekel Mariji, njegovi materi:  

»Glej, ta je postavljen  
v padec in vstajenje mnogih  

v Izraelu in v znamenje, 
kateremu bodo nasprotovali,  

in tvojo dušo  
bo presunil meč,  
da se razodenejo  
misli mnogih src.« 

(Lk 2,33–35) 

 
DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO 

SVETIŠČE 

 

Praznik svete družine je. Praznik vseh 
družin. Ta je postavljen v čas prostih 
dni, ko se večina članov družine mirno 
zbere in ob božični skrivnosti poživlja 
družinsko življenje. Cerkev želi, da bi 
prav v božičnem prazniku odkrivali in 
uresničevali duhovno globino družine.  
Božja  beseda,  ki  smo jo poslušali,  je  

vsebinsko zelo bogata: starozavezna 
modrost nas poučuje, da v družini, kjer 
ni Boga, ne more biti pravega reda; 
pisatelj novozaveznega odlomka nam 
omenja, katere lastnosti so nujne za 
resnično družinsko srečo. Evangelist 
Luka pa nam kaže na sveto družino kot 
na vzor sleherne prave družine. 
V današnjem času vsi čutimo, da je 
sodobno družinsko življenje drugačno 
od tistega, kar je bilo značilno za 
družinsko življenje v preteklosti. Težko 
je reči, kdaj in kaj je bilo bolje. Kristjani 
danes poudarjamo, tako kot vedno, da 
tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi 
človeška avtoriteta nima pravega 
temelja. V Svetem pismu je rečeno: 
Gospod je dal človeku čast pri otrocih. 
Gotovo je, da starši, ki vzgajajo svoje 
otroke za Boga, delajo tudi za svojo 
osebno srečo. 
Bog je z družino imel svoje načrte. 
Družina naj bi bila prostor, kjer  
kristjani drug drugemu pomagamo v 
ljubezni, ki jo prešinja vera. Prav taki 
ljubezni poje hvalnico sveti Pavel in 
našteva lastnosti, ki naj bi jih gojili v 
družini: iskreno vdanost, velikodušno 
ljubezen, medsebojno podrejenost. 
Družina naj bi bila nadnaravno 
svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, 
Božja beseda in hvaležnost. 
Kristus je dobro vedel, da mora najprej 
odrešiti družino, če hoče odrešiti 
človeštvo. Zato je prišel na svet v 
družin in v njej živel večino svojega 
zemeljskega življenja. 

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 
 



Novoletna molitev 
 

Dobri Jezus! 

Pričenjamo novo koledarsko leto. 
Zaupno se obračamo k tebi s prošnjo, 

da bi nas spremljal na vseh naših 

poteh. Dajaj nam zdravja, vlivaj moči 

za opravljanje šolskih in drugih 

nalog, hkrati pa nas po dobrih ljudeh, 

ki nas obdajajo, vzpodbujaj, da 

ostanemo prijatelji med seboj in s 

teboj. Blagoslavljaj naše družine, 

tvoja in naša nebeška Mati pa naj 

nam bo v oporo, ko se bomo znašli 

pred preizkušnjami. Vlivaj nam moči, 

da bomo vztrajali v dobrem, četudi bo 

to od nas zahtevalo velik napor. 

Veselimo se novih spoznanj, ki nam 

jih bo prineslo naslednjih 365 dni. 

Naj čutimo, da si ob nas danes in 

sleherni dan, ki ga prinaša to leto. 

Amen. 
A.K. 

 
Sveti trije kralji so pred Jezusa 
prinesli svoje darove. Pred domače 
jaslice lahko tudi ti na praznični dan 
prineseš Jezusu svoj dar.  
Vzemi list papirja, ga lepo okrasi ter 
nanj zapiši, za kaj si mu hvaležen. List 
položi pred jaslice, Jezusu pa za darilo 
zapoj eno izmed mnogih božičnih 
pesmi. 
Na praznovanje k jaslicam povabi tudi 
druge. Naj vsa družina začuti, da je 
danes prav poseben dan. Ni 
pomembno, da imamo veliko zlata ali 
druga bogata darila, pomembno je, da 
smo med seboj povezani in da damo 
priložnost Jezusu, da prebiva med 
nami. 

AK 

Trikraljevska akcija 2020/21 
 

 
Tudi letos bo potekala, a malo 
drugače. Kljub spremenjenim 
razmeram se misijonska dejavnost 
Cerkve nadaljuje. Po besedah papeža 
Frančiška je to “izziv za še večjo 
ljubezen”.  
 

Koledniki bodo v soboto, na praznik 
sv. Štefana preko spletne maše ob 9. 
uri prejeli blagoslov. 
 

Darove za misijone lahko prinesete v 
cerkev in jih izročite v nabiralnik, 
označen s TKA 2020/21. Ob njem 
bodo nalepke 20 + G + M + B + 21. 
 

Cerkev bo v ta namen odprta od 
ponedeljka, 28.12. do četrtka, 31. 12. 
2020 ter v ponedeljek, 4.1. in torek, 
5.1. 2021 od 16. do 17. ure. 
 

Zaradi zaostrenih epidemioloških 
razmer bodo koledniki potrkali na 
vaša vrata in prinesli blagoslov samo 
v primeru, da jih boste povabili. 
Povabite jih lahko na tel. 070 430 963 
ali e.mail: stanka.grah@guest.arnes.si 
 

Bodimo velikodušni tako kot vsa leta 
doslej. V misijonskih deželah 
pričakujejo vaš dar.  

Kakor svetilniki 
 

Zakon je obenem najbolj intimen odnos 
in hkrati tudi javna ustanova. Kot vsi 
zakramenti, zakrament svetega zakona 
prinaša Božjo ljubezen tako v širšo 
skupnost kot tudi posameznikom, ki so 
vanjo vključeni. Na to družbeno 
razsežnost zakonske zveze lahko zelo 
hitro pozabimo. 
Zakonca sta znamenje za druge. Nista le 
zgled prijateljem in družini, kako Bog 
ljubi, temveč Božjo ljubezen prinašata na 
svet na zelo praktičen način. Kakšen je 
Bog? Vemo, da je Bog ljubezen, Bog je 
sočuten in radodaren. In predvsem: Bog 
je zvest. V Vsakdanjem življenju zvesti 
zakonci družbi oznanjajo, da na Boga 
lahko vedno računamo. 
V krščanskem izročilu lahko dom, ki sta 
ga zakonca ustvarila, imenujemo tudi 
»domača Cerkev«. 
O Božji ljubezni se otroci učijo najprej v 
svoji družini. Toda družina je tudi 
temeljna celica družbe; zakonsko in 
družinsko življenje sta šola za družbeno 
odgovornost. Čeprav večina naših domov 
ne odraža šolskega reda in organizacije, 
je dom še vedno kraj, kje se otrok najprej 
uči – ali pa ne – kako biti odgovoren 
državljan. Zakonci s svojim zgledom 
otroke učijo, kaj je prav in kaj je narobe. 
Otroci se naučijo spoštovati druge, 
njihovo lastnino in zakone. Učijo se 
poštenosti, čuta služenja in odgovornosti 
za skupno delo. In od te temeljne 
izobrazbe družinskih članov je odvisna 
družba. 
Vaš zakon je kakor svetilnik. Na skrivaj 
pričujete za svoje vrednote: kako 
uporabljati denar, čas in svoje darove 
doma in v skupnosti. Luč včasih sije bolj, 
včasih manj, a vedno je vidna. Je 
znamenje, da je vedno tam. 
  

Po: Krščanski zakon in družina: njuna lepot in izzivi 

 
 

Zahvala in prošnja 
ob novem letu 

 

Gospod, eno leto je zate samo en 
trenutek. Za nas pa je 365 dni dolgo, 
široko, globoko, nepregledno. 
Vsako leto je za nas natlačeno z 
dobrim in slabim. 
Eno pa je res: Vsako leto nas privede 
bliže k tebi. 
 

Za nami je eno leto – s prevoženimi 
cestami, z ovinki in nezgodami,  
pa tudi s srečo in uspehi in mnogimi 
lepimi doživetji. 
 

Gospod, vsak dan je nov.  
Daj, da bi rasli v tvoji dobroti. 
Novo leto, naj bo kakšno koli, 
bo s teboj dobro. 
 

Zahvaljujemo se ti za 365 dni, 
ki so za nami.  
Prosimo pa te za novih 365 dni, 
ki se odpirajo pred nami. 

Po: Zakladnica molitve 
 

 
 

V veliki meri je mir,  
ki ga nosimo v sebi  

odvisen od družin, v katerih  
smo rasli in v katerih živimo. 

 (Marjan Turnšek) 


