
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
14. PON 
sv. Valentin 18.h  +   Valentina Divjak 

15. TOR 
sv. Klavdij 

7.30  +   starše Sobočan 
               in Klemenčič 

Srečanje biblične 
skupine bo v 

četrtek, 17. februarja 
po sveti maši. 

16. SRE 
sv. Julijana 18.h  +   Marija Logaj, 8. dan 

17. ČET 
Sedem ustanoviteljev 
reda Servitov 

18.h  +   Ivanka Švegelj, Jože 
               in Olga 

Krajše srečanje 
Karitas bo v sredo, 

23. februarja po 
sveti maši. 

18. PET 
sv. Frančišek Regis 18.h  +   Angelca Kisovec 

19. SOB 
sv. Conrad iz Piacenze 18.h  +   Rezka Jurajevčič, obl. 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v 

četrtek, 24. februarja 
ob 16.30. uri. 

20. NED 
7. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Anton, Zofka Benedičič 

21. PON 
sv. Peter Damiani 

18.h  +   Zupanovi, sestra 
               in nečak 

22. TOR 
Sedež apostola Petra 7.30  +   Jože in Marija Kroflič 

PRO 
Revija radia 
Ognjišče je 

brezplačno na voljo 
na pultu oglasne 
deske v cerkvi. 

23. SRE 
sv. Polikarp 18.h  +   Minka Mrgole 

24. ČET 
sv. Matija 18.h  +   Mimi Krevh 

25. PET 
sv. Valburga 18.h  +   Ivan Novak 

26. SOB 
sv. Aleksander 18.h   +   Antonija Zupan 

27. NED 
8. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Čeferin 

Oratorij 2022 
Oratorijski voditelji in duhovni asistenti so se odločili, da 

bo letos osrednji oratorijski lik sv. Ignacij Lojolski. 
Njegovo hrepenenje po karieri in slavi je v marsičem 

podobno vrednotam sedanjega časa…  
Lepo povabljeni vsi, ki želite letos kot animatorji 

oblikovati oratorij na Kokrici. 
Srečanje bo v petek, 18. februarja po sveti maši. 

Zakladnica 
spominov 

 

Postne duhovne 
vaje za dijake, 

študente 
in mlade v poklicih. 

 
V zavodu Dominika 

na Bledu, 
Partizanska 6. 

 
18. – 20. marca 

 
Prijave: www. 

donbosko.si/pdv 
 

 

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

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

 
 

13. februar. 6. nedelja med letom 
 

 
 

»Blagor vam, ubogi,  
kajti vaše je Božje kraljestvo. 
Blagor vam, ki ste zdaj lačni, 

 kajti nasičeni boste.  
Blagor vam, ki zdaj jokate, 

 kajti smejali se boste.  
Blagor vam, kadar vas bodo  

ljudje sovražili, izobčili  
in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo 

zaradi Sina človekovega!  
Razveselite se tisti dan  
in vriskajte od sreče,  

kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.  
Prav tako so namreč  

njihovi očetje ravnali s preroki. 
(Lk 6,20–23) 

 
KREPOST (ZA)UPANJA 

 

Blagoslovljen človek, ki zaupa v 
Gospoda in je Gospod njegovo 
upanje. Naše zaupanje v Boga so 
Jezusovi blagri. V današnjem 
odlomku Lukovega evangelija 
dvigajo naše upanje k nebesom kot 
novi obljubljeni deželi in so podlaga 
za naše neomajno zaupanje. 

Na Boga se lahko brez pridržkov 
zanesemo, on nas ne bo nikdar 
razočaral, kakor nas utegne razočarati 
človek, ki smo vanj močno zaupali.  
Proti upanju greši: kdor predrzno 
zaupa, kdor premalo zaupa, kdor 
obupa. 
Predrzno bi zaupali v Boga, če bi se 
lahkomiselno podali v priložnost za 
greh ali če bi odlašali s 
spreobrnjenjem. Bog, ki nam ga 
oznanja Jezus v evangelijih, je res 
predvsem usmiljeni in odpuščajoči 
Oče; vendar nam svojega usmiljenja 
in odpuščanja ne more izkazati, če 
sami ne začutimo potrebe po 
spreobrnjenju. 
Z grehom premajhnega zaupanja 
ali nezaupanja žalimo Boga, če mu 
pripisujemo človeške lastnosti: 
ozkost, užaljenost, zamerljivost. Ko 
Bog sprejme človeka, ki se vrne k 
njemu, ga sprejme z vsem srcem. 
Odpustiti pri njem pomeni – 
popolnoma pozabiti.  
Najhujši greh zoper upanje pa je 
obup, ki je posledica pomanjkanja 
vere, površnega poznavanja Boga, 
zanemarjanja molitve in zelo 
grešnega življenja. Naša zvestoba 
Božjim zapovedim in neomajna 
ljubezen je rešitev zanj.  : S. Čuk, Misli srca 

 



20. februar: 7. nedelja med letom 

 
VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM 

 

»Tisti, ki se imajo za zaupne Božje 
prijatelje, vso svoj pobožnost odložijo 
na cerkvenem pragu. V svojih 
družinah so gospodovalni, s sosedi 
sprti, lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, ki 
s tako lahkoto obsojate »pobožne« in 
se imate za veliko boljše od njih! 
Lahko da so na žalost res taki, toda 
če hočete dejansko biti boljši, si 
vzemite k srcu zadnje vrstice 
evangeljskega odlomka današnje 
nedelje: »Ne sodite in ne boste 
sojeni, ne obsojajte in ne boste ob 
sojeni; oproščajte in boste oproščeni 
… S kakršno mero namreč merite, s 
tako se vam bo odmerilo. »Jezusov 
nauk, ki ga je on potrdil tudi z 
življenjem je za našo človeško pamet 
čudno zavozlan in hitro se ujameš v 
njegove zanke. Če obsojaš druge, 
dejansko obsojaš samega sebe; če 
sovražiš druge, največjo škodo 
povzročaš samemu sebi. Če pa si do 
drugih usmiljen, si s tem zagotoviš 
usmiljeno sodbo ob koncu življenja; 
če druge ljubiš, postajaš podoben 
Bogu. Tu lahko v spremenjenem 
pomenu uporabimo znane besede 
Ivana Cankarja: »Narod si bo pisal 
sodbo sam.« in zatrdimo: »Vernik si 
bo pisal sodbo sam!« 
Evangelij je prepleten z Jezusovimi 
besedami o usmiljenju, odpuščanju, 
dajanju, dobrohotnosti – vse to so 
»delavniški« izrazi za ljubezen. 
Zapoved ljubezni je silno naporna, 
vendar pa izvedljiva naloga, kajti 
strma stena, ki vodi na Božjo goro, je 
že markirana. Jezus je »s 

prvenstvenim vzponom« na goro 
Kalvarijo vsem svojim učencem 
pokazal pravo smer. Pripravil jim je 
tudi potrebno vitaminsko hrano: 
ljubezen svojega srca, ki ga je za nas 
izpraznil do zadnje kaplje krvi.  
Na tej težki navezi življenja ne 
nastavljajmo drug drugemu zank z 
obsojanjem in s trdoto srca, temveč 
bodimo drug drugemu v oporo z 
dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če 
bo usmiljenje osnovno prizadevanje 
našega življenja, našega načina 
mišljenja, govorjenja in prizadevanja, 
se bomo v smrtni uri lahko srečali s 
Kristusom v popolnem zaupanju, kajti 
gotovo bomo deležni usmiljenja.« 
(Bernhard Haring)              Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 
 
 

Ne sodíte in ne boste sojeni.  
Ne obsojajte in  

ne boste obsojeni.  
Odpuščajte in  

vam bo odpuščeno.  
Dajajte in se vam bo dalo; dobro, 

potlačeno, potreseno  
in zvrhano mero  

vam bodo nasuli v naročje.  
S kakršno mero  

namreč merite, s takšno  
se vam bo odmerilo.« 

(Lk 6,37–38) 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni ime »Jezus«? 
 

Jezus v hebrejščini pomeni »Bog 
rešuje«.  (KKC 430–435, 452) 
 

V Apostolskih delih pove Peter: »Kajti 
pod nebom ljudem ni dano nobeno 
drugo ime, po katerem naj bi se mi 
rešili« (Apd 4,12). Vsi misijonarji so v 
bistvu prinašali ljudem to oznanilo.  
 
YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE: 
 

Jezus nam z blagri želi pomagati na poti 

k naši sreči. 
 

Ali lahko tudi mi kaj naredimo, da bi 
bili ljudje srečnejši? 
 

Da. Lahko obdarimo revne,  
se borimo proti nepravičnosti,  
tolažimo žalostne, nasitimo lačne,  
potrpežljivo prenašamo nadležne,  
si prizadevamo za mir, obiskujemo 
bolne in zapornike. Ljudem, ki nas 
užalijo, odpustimo, brezdomcem in 
beguncem damo zavetišče. 
 

Lahko deliš svojo malico. 
Lahko zagovarjaš nekoga, ki je v tvojem 
razredu izključen. Z begunskimi otroki, 
ki so v tvojem razredu, lahko 
potrpežljivo in počasi govoriš v 
slovenščini. Lahko se z njimi igraš. 
Lahko objameš nekoga, ki joka. 
Osamljenemu človeku lahko podariš 
čas. Brezdomcu lahko ponudiš svoje 
gumijaste medvedke. Lahko narediš 
božični paket za zapornike in za druge 
ljudi, ki so pogosto pozabljeni. 

Po: Youcat za otroke 

 
 

Kjer se objameta pravica in dolžnost 
 

Dolžnosti so stvari, ki jih mora človek 
narediti, da lahko drugi dobijo svojo 
pravico. Če nihče ne opravlja svoje 
dolžnosti, potem nihče ne dobi svoje 
pravice. Obstaja samo toliko pravic, 
kolikor je dolžnosti. Kakšno vrednost 
ima deklaracija človeških pravic za tiste, 
ki stradajo, ker drugi nočejo deliti? Kaj 
pomenijo te pravice otrokom, ki so 
zanemarjeni, ki so prisiljeni v težko 
delo, prostitucijo, kriminalna dejanja, 
ker država in družba, družine in šole ne 
opravljajo svoje dolžnosti in ne ščitijo 
pravic otrok? 
Zahtevati pravice je lažje kot 
izpolnjevati dolžnosti. Občutek 
dolžnosti je pri mnogih nerazvit. Mladi 
ljudje pri nas ne slišijo veliko o tem. 
Pravice in dolžnosti se med seboj 
prepletajo. Ločeno ne morejo obstajati, 
razen v diktaturi ali v kaosu, kjer imajo 
najmočnejši vse pravice in vsi drugi 
samo dolžnosti. Pravice in dolžnosti se 
objamejo, kjer ljudje postanejo soljudje, 
kjer je ljubezen norma za vse človeške 
odnose. Tam nastane mir in prijateljstvo. 
Tam vsak rad opravi svojo dolžnost. 
Tam vsak dobi svojo pravico. 

P. Bosmans, V tebi je sreča 


