
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
17. PON 
sv. Anton, puščavnik 

18.h  +   Lea Stenovec 

18. TOR 
sv. Marjeta Ogrska 

7.30  +   za duhovne poklice 
18.h  +   Milan Klemenčič, 8. dan 

19. SRE 
sv. Makarij Aleksand. 18.h  +   Marija Jerič, 8. dan 

20. ČET 
sv. Fabijan 18.h  +   Mihael Kodrič, 8. dan 

21. PET 
sv. Agnes (Neža) 18.h  +   Mici Podobnik 

Zahvala darovalcem 
za bogat dar 

trikraljevska akcija: 
1.970 € 

adventna akcija: 
380,94 € 
V imenu 

misijonarjev se lepo 
zahvaljujemo za vaš 

dar. 

22. SOB 
sv. Vincencij 

18.h  +   Peter Sluga 
               in Ljubo Lozar 

23. NED 
3. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Martina Benedičič 

Biblična skupina 
ima molitveno 

srečanje ob psalmih 
v četrtek, 20. 

januarja po sv. maši. 
24. PON 
sv. Frančišek Saleški 18.h  +   Veronika Pahor, 30. dan 

25. TOR 
Spreob. apostola Pavla 7.30  +   Pavla Vintar 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 

27. januarja ob 
16.30. uri 

26. SRE 
sv. Timotej in Tit 18.h  +   Jože in vsi Finžgarjevi 

27. ČET 
sv. Angela Merici 18.h  +   Mihaela Ličen, 30. dan 

28. PET 
sv. Tomaž Akvinski 18.h  +   Cvetka Likozar 

29. SOB 
sv. Konstancij 18.h   +   Franc Mrak 

30. NED 
4. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milka Jerina 

Gimnazija Želimlje 
vabi učence in 

njihove starše na 
virtualni dan odprtih 
vrat, ki bo v soboto, 

22. januarja  
https://zelimlje.si/. 
Začetek ob 10. uri. 

 
Vabljeni. 

Spoštovane čistilke, krasilke in voditeljice skupin  
v cerkvi sv. Lovrenca na Kokrici 

Hvala vam za vaše delo v letu 2021 pri čiščenju, krašenju in drugih delih v cerkvi. 
Tudi letos nam ni omogočeno srečanje zaradi pandemije Covida-19, zato vas 
voditeljica ga. Justi Gašperlin naproša za sodelovanje tudi v letošnjem letu.  

Potrdite pripravljenost na njen telefon zaradi priprave novega seznama.  
Upajmo, da se ob koncu epidemije srečamo na prijetnem romanju. 

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

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

 
 

Nedelja božje besede 
 

 
Nato je zvitek zvil,  

ga vrnil služabniku in sédel.  
Oči vseh v shodnici  
so bile uprte vanj.  

In začel jim je govoriti:  
»Danes se je to Pismo  

izpolnilo tako,  
kakor ste slišali.« 

(Lk 1,8–10) 

 
POSTAVA PO MERI SRCA 

 

Pred kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob 
odlomku Nehemijeve knjige, ki smo ga 
slišali kot prvo berilo, pogumno dejal: »Tudi 
mi živimo v težkih časih. Smo sicer še na 
svoji zemlji in v svoji deželi, toda duhovno 
izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet 
vrednot. Še pred nekaj desetletji se je vsaj 
na splošno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj 
se mora in kaj se ne sme. Danes si komaj 
kdo  še upa  povedati,  kaj  se  mu  zdi  prav 

in kaj narobe. (V teh časih se to kaže tudi v 
boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor pa 
je odgovor na to, kaj je prav in kaj narobe, 
odvisen od tega, kam hočemo priti. Kar nas 
vodi k cilju, je prav. Cilj daje smisel življenju. 
Cilj in smisel – to je vrhovna vrednota, ob 
kateri se merijo vse druge.« 
Stari katekizem z vprašanji in odgovori je 
mnogim rodovom Slovencev v dobi pred 
»ideološko sužnostjo« posredoval versko 
znanje. V njem takoj na začetku naletimo na 
vprašanje »Čemu smo na svetu?«, ki mu 
sledi odgovor: »Na svetu smo zato, da bi 
živeli po Božji volji in se zveličali.« Preroki 
vabljivega, toda varljivega humanizma, so 
že pred veki začeli oznanjati, v našem času 
pa že na vse grlo razglašajo: »Na svetu 
smo zato, da sami sebe uresničimo in se 
otresemo vsakega gospodovanja nad 
seboj. Le tako bomo ustvarili raj na zelji. Ne 
potrebujemo nobenega Boga, ki je človekov 
tekmec in duši njegovo svobodo!« Ti 
samozvani preroki so bili že večkrat 
postavljeni na laž, a žal jim kljub temu še 
vedno mnogi verjamejo. 
Veliko bolj po meri resničnega človeka, 
ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi 
greha, usodno ranjenega, je beseda večno 
zanesljivega Preroka: »Gospodov duh je 
nad menoj … Poslal me je, da oznanim 
blagovest ubogim, da naznanim jetnikom 
oproščenje in slepim pogled, da izpustim 
zatirane v prostost in oznanim leto Božjega 
usmiljenja.« 
Te besede so prepričljive predvsem zato, 
ker ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju 
ljubezni do konca, drevesu življenja in 
večnega upanja.                        Po: S. Čuk, Misli srca 

 



2. nedelja med letom 
 

 
 

Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj  
in nesite starešini!«  

In nesli so mu.  
(Jn 2,8) 

 

Papež Frančišek nas vabi, naj se v 
vsaki življenjski okoliščini obrnemo 
na Marijo. »Ko smo v težkih 
situacijah, ko pridejo problemi, ki jih 
ne znamo rešiti, ko čutimo tesnobo in 
nemir, ko nimamo veselja, pojdimo k 
Mariji in ji recimo: ’Nimam vina. 
Poglej, kako se počutim, poglej moje 
srce, poglej mojo dušo. Recimo to 
Materi. Ona pa bo šla k Jezusu in mu 
rekla: ’Poglej tega in tega, nima vina.’ 
Potem pa se bo vrnila k nam in nam 
rekla: ’Karkoli vam poreče, storite.’« 
Zajemati iz vrčev za nas po papeževih 
besedah pomeni zaupati Besedi in 
zakramentom, da bi izkusili Božjo 
milost v našem življenju in bomo 
nekoč lahko vzkliknili: ’Najboljše 
vino si prihranil do sedaj!’                                  
Po: M. Debevec, radio.ognjisce.si 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako prav beremo Sveto pismo? 
 

Sveto pismo beremo prav, če ga 
beremo molitveno, se pravi s pomočjo 
Svetega Duha, pod katerega vplivom 
je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje 
odločilna Božja sporočila nam.  
(KKC 109–119, 137) 
 

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, 
namenjeno vsakemu izmed nas. Zato 
moramo Svete spise sprejemati z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja 
to, da je treba Božje pismo resnično 
brati, to pomeni, da si ne izbiram 
posameznosti in ne prezrem celote. 
Celoto moram potem razlagati z ozirom 
na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa 
Kristusa, o katerem govori celotna 
Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise 
moram torej brati v isti živi veri Cerkve, 
iz katere so nastali. 
 

� � � 
 

Nas Sveto pismo vodi na pot do sreče? 
 

Toliko bomo srečni, kolikor bomo 
zaupali Jezusovim besedam v 
»blagrih«.  
(KKC 1716–1717) 
 

Evangelij je voščilo sreče za vse ljudi, 
ki želijo hoditi po Božjih poteh. 
Predvsem v blagrih je Jezus 
konkretno pokazal, da neskončni 
blagoslov temelji na tem, da sledimo 
njegovemu življenjskemu stilu in s 
čistim srcem iščemo mir. 

Nedelja Božje besede 2022 
 

Nedelja Božje besede je praznik 
Svetega Pisma, ki ga je papež 
Frančišek leta 2019 razglasil za vso 
Cerkev in ga obhajamo v januarju na 
3. nedeljo med letom. 
Letos smo vabljeni k oznanjevanju. 
Leto sinodalnosti nas vabi, da 
prestopimo meje samozadostnosti in 
stopimo v občestvo. Od poslušanja ali 
branja Božje besede na pot 
oznanjevalca. 
Letošnje geslo bi lahko ubesedili tudi 
s sloganom: »Od branja do 

oznanjevanja, od bralca do 

pričevalca.« 
 

Dobri Bog, 
Danes, ko obhajamo nedeljo Božje 
besede, bi se ti radi zahvalili za vse, 
ki so jo zapisali v knjigo vseh knjig, 
pa tudi za vse, ki jo še danes širijo 
med nas. 
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po 
njej, v naša življenja prinaša upanje in 
zaupanje. Naj bomo tudi mi dejavni 
pričevalci te Besede v našem 
vsakdanu. Naj jo vsakdo, ki se srečuje 
z nami, v naših dejanjih in načinu 
življenja prepozna.  
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, 
ki se skriva v Svetem pismu. V 
družinah pa ob svoji živi Besedi zberi 
člane, kakor so se v tvojih časih 
zbirali pismouki v shodnici. Naj bo 
Sveto pismo knjiga, iz katere bomo 
sleherni dan črpali moč in vzpodbude, 
da postajamo vse bolj tvoji.    Amen. 
 AK 

Teden molitve za edinost 
18. – 25. januar 

»Videli smo, da je vzšla njegova 

zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« 
Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov je 
danes v tem, da smo zvezda, ki 
razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako 
bomo znamenje upanja in Božje 
navzočnosti.  
Naša misel in molitev bosta v tem 
tednu objemali trpeča ljudstva na 
Srednjem vzhodu. Podivjani 
terorizem in vojni požar je nekatere 
pokrajine spremenil v pogorišče in 
ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka 
krščanstva, so kristjani le še neznatna 
manjšina. Manjšina, ki izginja, odhaja 
v neznano, ugaša brez glasu, trka na 
vrata zahoda in prosi pomoči. 
V teh dneh se bomo kristjani zbirali 
ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše 
cerkve. Pridružili se bomo modrim – 
svetim trem kraljem – in se v skupni 
molitvi poklonili Novorojenemu. Čim 
bliže mu bomo, tem bolj eno bomo 
tudi med seboj. 
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

23.1.2022 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

30.1.2022 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 

 
 

Svetopisemski maraton: 
https://www.svetopisemskimaraton.si/ 


