
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
sv. Janez Zlatousti 19.h  +   Milka Miklavčič 

14. TOR 
Povišanje sv. Križa 7.30       za zdravje 

15. SRE 
Žalostna Mati Božja 19.h  +   Rajko Miklavčič 

16. ČET 
sv. Kornelij in Ciprijan 

19.h  +   Jože in Francka 
               Zupančič 

 
Prvo letošnje 

srečanje biblične 
skupine bo 

v četrtek, 16. 
septembra po sv. 
maši. Povabljeni. 

17. PET 
sv. Robert Bellarmino 19.h  +   Janez Mohorič 

18. SOB 
sv. Jožef Kupertinski 19.h  +   Benjamin in starše Jeruc 

Schönstattska 
molitev bo v petek, 
17. septembra po 

sveti maši. 

19. NED 
Nedelja svetniških 
kandidatov 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Debeljak 
               in Peručevi 

20. PON 
Korejski mučenci 19.h  +   Anica Bohinjec 

Vsi, ki se želite 
udeležiti Stične 

mladih, sporočite 
željo najpozneje do 

torka, 14. septembra. 
21. TOR 
sv. Matej 7.30      Bogu in Mariji v zahvalo 

22. SRE 
sv. Mavricij 19.h  +   Barletovi 

23. ČET 
sv. Pij iz Pietrelcine 19.h  +   Avgustin Chira 

24. PET 
bl. Anton M. Slomšek 19.h  +   Veronika Podpeskar 

25. SOB 
sv. Sergij Radoneški 19.h   +   Minka Mrgole 

26. NED 
26. ned. med letom 
Slomškova nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  Anton in Tilka Vrhovnik, 
              Vida Iskra 
15.h       po namenu zakonskih 
              jubilantov 

Zakonska zveza je 
vsakodnevno delo; 
lahko bi rekel tudi 
obrt, delo zlatarja, 

ker ima mož 
nalogo narediti 
svojo ženo bolj 

žensko in žena ima 
nalogo narediti 

svojega moža bolj 
moškega. 

 
V nedeljo, 26. septembra ob 15. uri bo zahvalna maša 

za letošnje zakonske jubileje. 
Vsem jubilantom čestitamo za okrogli jubilej spoštovanja in zvestobe v zakonu. 
Hvala vam za zgled potrpežljivosti, ponižnosti in vztrajanja v zakonski ljubezni. 

Po maši zaradi nastalih razmer ne bo skupnega druženja. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 
 

Tedaj je poklical k sebi  
množico skupaj z učenci  

in jim rekel: »Če hoče kdo  
hoditi za menoj,  

naj se odpove sebi  
in vzame svoj križ  
ter hodi za menoj.  

Kdor namreč hoče rešiti  
svoje življenje,  
ga bo izgúbil;  

kdor pa izgubi svoje življenje  
zaradi mene  

in zaradi evangelija,  
ga bo rešil.« 

(Mr 8,34–35) 

 
In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo 
sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti 
si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi 
to komu povedali. In začel jih je učiti, da 
bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da 
ga bodo starešine, véliki duhovniki in 
pismouki zavrgli in umorili in da bo po 
treh dneh vstal. O teh stvareh jim je 
odkrito govóril. In Peter ga je potegnil k 
sebi in mu začel braniti. (Mr 8,29–32) 

VERE NI BREZ (KRIŽANE) 
LJUBEZNI 

 

Po besedah apostola Pavla mora »vera 
delovati po ljubezni«. O tem nas 
prepričuje tudi apostol Jakob v drugem 
berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo 
pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul 
Follereau v eni svojih knjižic piše, kako  
je neki »neoporečen« kristjan ob koncu 
življenja prišel pred Boga in mu dejal: 
»Gospod, vse življenje sem ti zvesto 
služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu 
je nato rekel: »Res so čiste, vendar so 
tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil 
slišati marsikdo med nami, ki živi svoje 
krščanstvo površno, brezosebno, iz 
navade. Jezusovo vprašanje učencem 
v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« je namenjeno 
slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je 
Jezus Kristus?« To terja od nas 
oseben, enkraten in tudi obvezujoč 
odgovor, ki ga ne bomo izrekli z 
jezikom, temveč s svojim življenjem – 
hodeč po Jezusovi poti, nad katero se 
razteza senca križa. Jezus nam daje 
vedeti, da njegov odhod v trpljenje in 
smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh 
tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu 
dobi Jakobov nauk o veri in delih svojo 
dejansko neizpodbitnost. Vera brez 
trpljenja ni krščanska vera. Vera, ki 
hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse 
izgubila. Reševati sebe je sebičnost, 
egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere 
ni mogoče ločiti od ljubezni. 

 



Župnijski pastoralni svet 
 

Vsi kristjani imamo dolžnost, da si 
prizadevamo služiti poslanstvu 
Cerkve. Člani ŽPS pa imajo še 
posebno nalogo, da z župnikom delijo 
odgovornost za to, kakšna bo naša 
župnija v prihodnosti.  
Mandat dosedanjemu Župnijskemu 
pastoralnemu svetu se letos izteka. 
Izbira novih članov ŽPS bo v nedeljo, 
26. septembra. 
V nedeljo, 19. septembra boste prejeli 
glasovnice za izbiro novega ŽPS. 
 
 
Molitev za modro izbiro članov 

ŽPS 
Dobri Bog! 
Pred nami je za našo župnijo 
pomemben dogodek, dan, ko 
bomo izbirali člane župnijskega 
pastoralnega sveta. 
Pomagaj nam, da bomo v svojih 
bratih in sestrah po navdihu 
Svetega Duha prepoznali tiste, ki 
bodo to nalogo v naši župniji 
opravljali najbolje in jo bodo 
sprejeli z odprtim srcem in 
odgovornostjo. 
Pomagaj nam, da jim bomo tudi 
vsi ostali župljani pri tem 
odgovornem delu vsak po svojih 
močeh pomagali s svojimi darovi 
in bomo tako skupaj skrbeli za 
bogato življenje naše župnije.  

 
 

Zahvala 
 

Dobro delo velikokrat ostane skrito 
pred očmi mnogih. Delo, ki ste ga 
opravili, spoštovani člani ŽPS, ni 
ostalo neopaženo. Zaradi vašega 
darovanja je naša župnija lepša, 
bogatejša, bolj povezana. Vsem v 
imenu župnijskega občestva iskrena 
zahvala za vse skrbi, prizadevanja, 
pogovore, molitve in prosti čas, ki ste 
ga darovali za skupno dobro naše 
župnije. Bog plačaj.  
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

19.9.2021 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

26.9.2021 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 

 

Navodila slovenskih škofov 
za opravljanje verske 

dejavnosti v Cerkvi v Sloveniji 
 
Od 9. septembra dalje so na podlagi 
veljavnih odlokov sprejeta naslednja 
navodila: 
 

1. Vsi smo povabljeni, naj 
okrepimo molitev za bolnike in 
konec epidemije. 

2. Pri verskih obredih v cerkvah 
mora biti razdalja med osebami 
najmanj 1,5 metra (razen med 
osebami skupnega gospodinjstva). 

3. Izvajanje verskih obredov je 
dovoljeno ob pogojih: 
♦ minimalni možni stik med 

udeleženci 
♦ redno prezračevanje 
♦ obvezna uporaba zaščitnih 

mask 
♦ obvezno razkuževanje rok ob 

vstopu in izstopu 
4. Ljudsko in zborovsko petje v 

cerkvah je dovoljeno. 
5. Verouk je dovoljen. Osebe, ki ga 

izvajajo, morajo izpolnjevati 
pogoj PCT, prav tako učenci po 
12. letu starosti. 

6. Verniki lahko prejemajo sveto 
obhajilo tudi izven maše. 

7. Ob upoštevanju določil za svete 
maše se obhaja zakramente 
spovedi, krsta, poroke in druga 
bogoslužja. 

8. Bolniško maziljenje je dovoljeno 
ob upoštevanju vladnih odlokov 
in priporočil NIJZ. 

9. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v 
skladu z navodili komunalnih 
služb in predpisi vlade ter NIJZ 

10. Župnijska pisarna je lahko 
odprta pod pogojem, da je 
naenkrat v pisarni poleg 
duhovnika samo ena oseba oz. 
člani istega gospodinjstva. 

 
Svete maše po vaših namenih lahko 
naročite tudi po telefonu, prav tako 
lahko vprašate karkoli ali se najavite 
na obisk na telefon:  040 / 520 995. 
 

Veroučni urnik 
 

1. r.: sreda ob 15.30. uri, ga. Mira 
2. r.: poned. ob 14.30. uri, g. župnik 
3. r.: sreda ob 14.30. uri, g. župnik 
4. r.: poned.  ob 15.30. uri, s. Klara 
5. r.: poned.  ob 16.30. uri, s. Klara 
6. r.: poned.  ob 17.30. uri, s. Klara 
7. r. in 8. r.: sreda ob 16.30. uri, 
     ga. Petra 
9. r.: petek  ob 16.30. uri, g. župnik 
 

 
Ivan Cankar v črtici »Edina beseda« 
pravi, da človek vse življenje išče 
edino pomembno besedo, spoznanje, 
kaj nas čaka po smrti. Verujemo, da 
umre telo, duša pa živi naprej. 
Katekizem Katoliške Cerkve kratko 
odgovarja: Na svetu smo zato, da 
izpolnimo božjo voljo in pridemo v 
nebesa. 
Življenjski slog družine je najboljša 
»veroučna učilnica«. Ne gre za 
učenje ampak pričevanje. 


