SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
20. PON
18.h + Anton in Marija Babič
sv. Vincencij Romano
21. TOR
7.30 + Štefan Zelko
sv. Peter Kanizij
18.h + Janko in Angela Kisovec
22. SRE
18.h + starše Zajc

sv. Frančiška

23. ČET
sv. Janez Kancij
24. PET
sv. Adam in Eva
25. SOB
BOŽIČ
26. NED
Sveta Družina
Dan samostojnosti
27. PON
sv. Janez
28. TOR
nedolžni otroci
29. SRE
sv. Tomaž Becket
30. ČET
sv. Feliks I.
31. PET
sv. Silvester
1. SOB
Marija, Božja mati

OZNANILA
Verouk je v
ponedeljek, 20. 12.
normalno. Sledijo
božične počitnice do
praznika svetih treh
kraljev.

Z družino lepo
povabljeni k
praznovanju treh
17.h + starše Grah
svetih večerov.
0.h
za žive in umrle župljane Blagoslovite domove
in udeležite se
9.h + Ladislav Kovačič
17.h + Dragica Polajnar
bogoslužja v cerkvi.
8.h
za žive in umrle župljane V sredo, 22. decembra
10.h + Janez Zabret
bom obiskal bolnike,
(Trstenik) Valerij Vervega, 30. d. ki ste izrazili željo za
božični prejem
18.h + Nataša Lombar, 30. dan
zakramentov.
18.h + Štefan Borovac

7.30 + družina Oselj
18.h + Milena Škufca, obl.

Vsem najlepša hvala
za dar za ogrevanje.
Bog povrni

Celoletna naročnina :
Družina 130 €
Ognjišče 35 €
18.h + Tončka Arnež, obl.
Pri poverjenikih
poravnajte do konca
9.h
v čast Marijinemu srcu
januarja
17.h + Janez, Danijela Sušnik
8.h
za žive in umrle župljane Blagoslovljena voda
2. NED
je na razpolago na
2. nedelja po božiču 10.h + Minka Mrgole, obl.
običajnem mestu v
Drugje opravljene maše: Stanislav Delavec 10 maš, cerkvi. Na voljo so
Minka Mrgole 5 maš, Anica Perko 5 maš, Blaž in Mici tudi lične stekleničke
Podobnik.
za hranjenje.
Luč miru bodo prinesli skavti v nedeljo, 19. decembra
ob 10. uri. Na vidnem mestu bo svetila do božiča.
18.h + Franc in sinova Strniša

Na 4. adventno nedeljo bo spoved popoldan
od 16. do 17. ure, druge dneve pa pol ure pred mašo.
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»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.« (Lk2, 10-11)
V božični noči, daleč od hrupa množic in velemest, Bog postane človek.
V Jezusu se skloni kot dete k nam, da bi nam prinesel nebesa. V teh dneh
še posebej trka na naša srca, da bi se mogel preko nas približati ljudem
v naši bližini. Bodimo odprti za božje delovanje in ga prinašajmo temu svetu.
Leto, ki je pred nami, naj bo blagoslovljeno in napolnjeno z božjim mirom
in ljubeznijo.
To vam želi župnik Jože, člani ŽPS, Karitas in ostali župnijski sodelavci.

Jezus je prišel med nas

Koledniki vas bodo obiskovali med
26. in 29. decembrom ter vam
oznanjali veselo novico, ki so jo
oznanili angeli: »Slava Bogu na
višavah in na zemlji mir ljudem, ki so
mu po volji.« (Lk 2,14)
Odpravili se bomo od hiše do hiše s
pesmijo in prošnjo za vaš dar za
misijone, ki jih bo na pravi naslov
posredovalo Misijonsko središče.

Božična poslanica
slovenskih škofov
Dete v jaslicah je naš rešitelj.
Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka, si je
iz Device Marije privzel telo in postal
naš spremljevalec k Očetu v nebesih.
On je Beseda, k jo Cerkev oznanja, da
bi na tej poti po njej vsi imeli
življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene
sleherno temo nevednosti in hudobije
ter nam prižiga upanje. Zaradi
njegovega usmiljenja smo vsi vredni,
da živimo: rojeni in še nerojeni,
zdravi in bolni, močni in šibki,

pogumni in plahi, verni in neverni, pa
tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje
Deteta v jaslicah odpravlja razlike
med nami in nas napolnjuje s
spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k
spremembam – ne v grožnjah in
nasilju, temveč v pravičnosti in
medsebojni ljubezni.
Božič nas zato ne more prepustiti
nevednosti o tem, kdo smo in kam
gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu
smo sinovi in hčere ljubečega Boga,
ki nam je namenil neskončnost
bivanja pri sebi.
Vsem
prebivalcem
Slovenije,
zamejcem in izseljencem, bratom in
sestram
v
Evangeličanski
in
Pravoslavni
cerkvi
ter
tudi
pripadnikom drugih ver, še posebej pa
bolnim in trpečim, brezdomcem in
brezpravnim,
prestrašenim
in
jokajočim, izrekamo škofje svojo
sočutno bližino in v molitvi na vas
kličemo Božjo pomoč. Naj bodo
božični prazniki blagoslovljeni in
tolažilni. V novem letu želimo več
medsebojne povezanosti; da bi iskali
to, kar nas povezuje in nam prinaša
skupno dobro.
msgr. dr. Peter Štumpf SDB,
soboški škof
Bralci Božje besede v nedeljo:
26.12.2021 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Marinka Delavec
2.1.2021 ob 8.00
1. berilo: Jure Sajovic
2. berilo: Špela Sajovic

1. Januar: Marija, Božja mati
Novo leto – dan miru

in našli so Marijo, Jožefa in dete,
položêno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otroku.
In vsi, ki so jih poslušali,
so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede
ohranila in jih premišljevala
v svojem srcu.
(Lk 2,16–19)

»O Bog, izkaži nam milost in nas
blagoslôvi!« … Ta »odpev« iz
današnjega psalma bi moral kraljevati
na naših ustnicah ne le prvi dan novega
koledarskega leta, temveč skozi
sleherni trenutek našega bivanja.
Bodimo hvaležni Bogu, da nam daje
življenje, da nam daje vesele in
radostne trenutke, pa tudi preizkušnje.
Z zaupanjem v milost in blagoslov od
zgoraj lahko tudi slednje premagamo.
Dobri Jezus. Naj nam tvoja in naša
nebeška mati Marija stoji ob strani
skozi vse leto 2022. Naj mi in naši
bližnji ostanemo zdravi, naj v nas živi
čut za sočloveka in naj nas življenje
bogati in krepi tudi za trenutek, ko
bomo v večnosti stopili v objem Boga
očeta. Amen.
AK

Dohodnina
Do konca leta imajo vsi dohodninski
zavezanci možnost, da dodelijo
oziroma prerazporedijo del svoje
dohodninske obveznosti za leto 2021
upravičencem, med katere sodi tudi
naša župnija in Župnijska karitas
Kokrica (navedeni sta na seznamu
upravičencev do donacij za leto
2021). Kdor želi nameniti del
dohodnine naši župniji ali Župnijski
karitas (skupaj do 1 %), lahko to stori
do 31.12.2021, in sicer preko portala
eDavki ali izpolni pisno zahtevo, ki jo
lahko vzame tudi na pultu pri izhodu
ali si jo natisne s spleta. Pisni
zahtevek (v obrazec se vpiše
ŽUPNIJA KOKRICA, davčna
številka 12263800 in odstotek
namenitve, oziroma ŽUPNIJSKA
KARITAS KOKRICA, davčna
številka 67285830 in odstotek
namenitve) se izroči ali pošlje na
Finančni urad Kranj, p.p. 122,
Koroška cesta 21, 4001 Kranj ali
izroči v zakristiji gospodu župniku do
vključno 29.12.2021, da bo do roka
posredovan Finančni upravi.

Bog je vsakemu človeku dal
starše, da ga varujejo, branijo,
hranijo in vzgajajo. Oče in mati
morata biti otrokom močna
opora. To pa bosta, če bosta
sama dovolj krepostna in dobro
vzgojena.
Danijel Halas

