
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
sv. Miklavž 

18.h  +   Milan Truden, obl. 

7. TOR 
sv. Ambrozij 

7.30  +   Janez Rihter, obl. 
18.h  +   Irena Lombar, 8. dan 

8. SRE 
Brezmadežna 

8.h    +   Marija Zelko 
18.h  +   Marija Cvirn 

9. ČET 
sv. Peter Fourier 18.h  +   Samo Krč, obl. 

10. PET 
Loretska Mati Božja 18.h  +   Marija in Janko Nunar 

11. SOB 
sv. Damaz I. 

7.30  +   Cvetka Likozar, 30. dan 
18.h  +   Vinko Kepic in 
               Julijana Podakar 

Adventna priprava 
deklet in fantov na 
božič bo v soboto, 

11. decembra ob 19. 
uri. Oblikovala jo bo 
glasbena skupina iz 

župnije Kranj 
Šmartin: 

instrumentalna 
glasba, meditativna 
molitev, priložnost 

za spoved. 

12. NED 
3. adventna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Peter Pavc 

13. PON 
sv. Lucija 18.h  +   Stanko Delavec, 30. dan 

Obisk bolnikov, ki 
jih ne obiščem na 
prve petke, bo v 

sredo, 22. decembra. 
Sporočite želje 

14. TOR 
sv. Janez od Križa 7.30       za zdravje 

15. SRE 
drinske mučenke 18.h  +   Pavla Šenk, obl. 

16. ČET 
sv. Adelajda 

18.h  +   starše in stare starše 
               Iljaž 

Bližnja priprava na 
božič je 

devetdnevnica. 
Pričetek v četrtek, 

16. decembra. 
Veroučenci vsak dan 

dobite spodbudo. 
17. PET 
sv. Janez de Martha 18.h  +   Ivan Novak 

18. SOB 
sv. Vunibald 18.h   +   starše Špendal 

Srečanje biblične 
skupine bo v 

četrtek, 16. decem-
bra po sveti  maši. 

19. NED 
4. adventna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Justina Miklavčič, obl. 

Darovanje za 
ogrevanje cerkve 

bo 3. adventno 
nedeljo. Naprošeni 
ste za prispevek po 
svojih močeh. Že v 
naprej hvala in Bog 

povrni. 

Seja župnijskega pastoralnega sveta  
bo v četrtek, 9. decembra ob 19. uri. 

V celoti je nova sestava iz sledečih članov: 
Juš Grah, Vincenc Borovnik, Mojca Naglič, Jera Sitar, 

Mojca Zabret, Rudi Čebulj, Sašo Burjek, Beti Miklavčič, 
Andreja Zupanc, Jože Gornik, Tone Tušek, Ana Peklenik, 
Nada Zelko, Jure Sajovic, Blaž Zabret in Marija Vodnik. 

Kralja, ki prihaja, 

Pridite molimo! 

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

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

 
 

 
 

8. december 
Marijino brezmadežno spočetje 

 

Praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja nas vabi, da se upodabljamo 
po njej, ki je podoba Cerkve. Marija 

se nikoli ni oddaljila od polnosti 
milosti. 

Marija, ki je ostala popolnoma zvesta 
svoji izvolitvi, nas vabi, da se tudi mi 

izročimo božji ljubezni. 
 

Marija, adventna romarica v družini 
Po prazniku brezmadežne bo Marijin 

kip do božiča romal v družine, ki ga 

želijo sprejeti. Ob Mariji ta večer 

družina moli, poje in prosi za božji 

blagoslov. V zakristiji se čim prej 

prijavite, da se oblikuje razpored. 

Druga svečka na adventnem vencu 

nas opominja, da je sicer še nekaj 

časa, da pripravimo Gospodu pot do 

našega srca, a hkrati se moramo 

podvizati, če želimo to narediti 

korenito in z namenom, da lahko pri 

nas tudi ostane. Vabi nas, da smo 

tudi mi, kakor Janez Krstnik, 

pričevalci v današnjem svetu. Kakor 

pri njem obleka, lahko tudi pri nas že 

zunanji vtis pove veliko. Naj nas 

ljudje prepoznajo po »živi ljubezni«, 

ki v nas raste in prehaja tudi na 

druge. 

 
 

Tretja svečka na adventnem vencu 

nas skupaj z Janezom Krstnikom 

nagovarja k dobroti in vsakršni 

strpnosti do sočloveka. Mar ni prav 

čas, ki ga je zaznamoval korona 

virus,  poln izzivov tudi za nas 

kristjane? Pripravljamo se na 

Njegov prihod med nas. Naj se Dete 

rodi med potrpežljive, vesele, 

radostne in upanja polne ljudi 

Primaknimo svoj plamenček v srcu k 

temu, da bo lahko toplina objela ta 

naš svet. 
 



PREDPRAZNIČNA SPOVED 
 

Adventni čas je čas priprave na praznik. 
In k vsakemu prazniku sodi tudi to, da 
se nanj notranje pripravim. Ena od 
stopnic v tej pripravi je zagotovo tudi 
sveta spoved. A kaj, ko mi ob misli 
nanjo nenadoma pride na misel tisoč 
reči, ki mi preprečujejo, da bi srečanje z 
Bogom v spovednici dejansko vzel 
zares. Nepričakovano se spomnim, da 
bi moral zajčku na novo očistiti hlevček, 
da še nisem poklical prijateljice ali da 
moram nujno zamenjati uplinjač pri 
mopedu … 
Poleg tega kar naenkrat opazim, da 
sploh nisem tako zelo slab, kot sem 
mislil, da se župnika moji grehi čisto nič 
ne tičejo in da mi je mučno, ker sem 
enkrat verjel vsem tem čenčam o 
odpuščanju grehov in napisal tisti listek. 
Okej, nočem se izmikati lastni 
odgovornosti, ampak nekako na meni 
deluje nekdo z druge strani, ki si je 
smrtno resno zadal, da se ne smem 
pobotati z Bogom. Živčen sem in se 
potim, srce mi razbija, narastel mi je 
pritisk, tišči me na stranišče … Takoj k 
zdravniku! Ali pa v spovednico. Zdaj ali 
nikoli! 
Preden se zapodim v spovednico, si 
vsekakor vzamem nekaj časa in 
govorim z Bogom. Prosim ga za dobro 
spoved. Ko sem potem v spovednici in 
se za menoj zaprejo vrata, mi bo srce 
najverjetneje bilo hitreje kot na prvem 
zmenku – nič čudnega, navsezadnje se 
srečujem z nekom, ki je mogočnejši in 
napravi večji vtis kot kdorkoli drug na tej 
zemlji! 
Po uvodu začnem govoriti. Enostavno 
zmečem vse ven! Obdelam svoj 
»spovedni listek«, točko za točko. 
Duhovnik, ki me posluša, počne to 

namesto Jezusa. On je »uho« – vse 
drugo je postranska stvar. Govorim z 
Jezusom. On me pozna. In nič ni 
presenečen, ko iz zadnjega kota 
svojega srca privlečem še eno vrečo 
smeti, na katero sem skoraj že pozabil. 
On ve tudi za najtemnejše kotičke moje 
duše. In se veseli, da sem končno 
dopustil, da tja posije luč. 
Ko Jezusu povem svoje grehe, sledi 
molitev kesanja. To ni nič 
kompliciranega; pod črto to pomeni 
samo to, da priznanju »Razbil sem 
okno« dodam »in mi je žal«. Zadostuje, 
če rečem: »To so moji grehi. Priznavam 
jih in jih obžalujem!«  
Je pa dejstvo, da sem potreboval kar 
nekaj časa, da sem razumel, da se 
Bogu zaradi mojih grehov nikakor ni 
povesil nos. Saj vendar ve, da sem 
šibko bitje. Ni mi treba gledati kot polit 
cucek, da bi Boga raznežil in bi 
omehčal njegovo srce. Moji grehi ga kot 
prvo razžalostijo, ne razjezijo. 
Predstavljam si, kako zelo se razveseli, 
če mi je iz vsega srca žal in ga prosim 
odpuščanja. Kesanje je nadvse 
pomembno! Drugače mi sploh ni treba 
iti k spovedi. 
Naj bo spoved res dobra, pa bodo 
prihajajoči praznični dnevi tudi notranje 
bolj doživeti.                        Povzeto po: Youcat – spoved 
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

19.12.2021 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 

 

26.12.2021 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

Sveti Miklavž – zgled staršem 
in otrokom 

 

Kreposti in dobra dela so tiste 
dragocene reči, ki plavajo v vodi 
časnega življenja. Kar storimo 
dobrega, nam ostane, da ponesemo v 
dolgo večnost, kar zamudimo, na 
vekomaj izgubimo. Srečen je torej 
človek, ki od mladih dni dela dobro 
kakor sv. Miklavž. Ta je imel bogate, 
pa tudi bogaboječe starše, ki niso 
poskrbeli le za njegovo zemeljsko 
življenje, ampak še bolj za krščanski 
poduk in pravično življenje. Zakaj 
starši, ki skrbijo le za časno 
premoženje, zamudijo poskrbeti za 
potreben nauk in pošteno vedenje, 
zidajo otrokom hišo na pesek. 
Krivično bogastvo nikoli ne doseže 
tretjega rodu. Pa tudi gorje otrokom, 
ki se zanašajo le na premoženje 
staršev…                              (škof Slomšek) 
 

 
 
Hvala vsem poverjenikom verskega 

tiska, posebej Družine in Ognjišča. 

Naročnikom pa prošnja, da ostanete 

zvesti naročniki tudi v prihodnje. Tud 

to je ogledalo duhovne kulture doma. 

Naročnino poravnajte po novem letu. 

Misijonsko adventna akcija 

»Otroci za otroke« 
Ob zanimivi misijonski poti patra 
Miha Drevenška nas vodi na obrobje. 
Ob adventnih spodbudah ne pozabite 
tudi na misijonski hranilnik. Darove 
naj bi otroci (če bodo razmere 
dopuščale) prinesli k jaslicam 
podobno kot trije kralji, 6. januarja 
2022. 
Tudi koledovanje – »trikraljevska 
akcija« bo najbrž izvedljiva. 
Koledniki se bodo »podali na pot« na 
praznik svetega Štefana in jo sklenili 
na praznik svetih treh kraljev, 
6. januarja. 
 

Družina naj se pripravi 
na prihod Deteta 

 

Počitek je pomemben za duševno in 
telesno zdravje, a tudi za duhovno. Kot 
kristjani smo tudi mi poklicani, tako kot 
v tistih časih Jožef, da pripravimo 
»hišo« za prihod Jezusa. Pripravimo 
zanj hišo v svojih srcih, v svojih 
družinah. Da pa bi sprejeli Božji klic in 
za Jezusa pripravili prostor, moramo 
znati počivati v Gospodu. Se umiriti. 
Vsak dan moramo najti čas za molitev. 
Če ne molimo, ne bomo nikoli spoznali 
najpomembnejšega: Božje volje za nas. 
Počivati v molitvi pa je še posebej 
pomembno za družine. V družini se 
namreč naučimo, kako se resnično 
sprostiti. V družini se naučimo ljubiti, 
odpuščati, biti velikodušni in odprti, ne 
zaprti in egoistični. Naučimo se iti 
onkraj svojih potreb, se srečati z drugimi 
in z njimi deliti svoje življenje.  

 
Povzeto po: Krščanski zakon in družina: njuna lepot in izzivi 


