
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 

23. PON 
sv. Servul 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Ivan Kalan,  
              Peter in Marija Hribar 

24. TOR 
Marija Pomagaj 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   starši in Marija Potočnik 

25. SRE 
sv. Beda častitljivi 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Žan Zupanc 

Krščevanje bo na 
binkoštno nedeljo po 
sv. maši ob 10. uri. 
Krstne kandidate 

priglasite v 
ponedeljek, 30. maja 

po šmarnicah. 

26. ČET 
Gospodov vnebohod 

9.h    +   Pavla Erjavec 
19.h  +   Valentina in Stanislav 
               Divjak 

27. PET 
sv. Alojzij Grozde 19.h  +   Franc Dovč 

28. SOB 
sv. Avguštin Canterber. 19.h  +   Polde Ratnik, 30. dan 

29. NED 
7. velikonočna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jože Fende 
              in Boštjanove 

Prošnji dnevi pred 
vnebohodom 

Povabljeni k molitvi 
za ohranitev našega 

polja, pa tudi za 
blagoslov drugega 
človeškega dela, za 
odvrnitev naravnih 
nesreč, povodnji, 
vojske in drugih 

stisk. 
30. PON 
sv. Kancijan in tovariši 19.h  +   Ivan Novak 

31. TOR 
obiskanje Dev. Marije 

7.30  +   Jože in Veronika Kiraly 
19.h  +   Franc Pirc, obl. 

Darovanje za 
socialno zavaro-

vanje duhovnikov 
bo 29. maja.  

1. SRE 
sv. Justin 7.30  +   Albin Rozman 

2. ČET 
sv. Marcelin in Peter 

18.h       molitvena ura, adoracija 
19.h       za duhovne poklice 

3. PET 
sv. Karel Lwanga 19.h  +   Božidar Malovrh 

Člani župnijskega 
pastoralnega sveta 
lepo povabljeni na 

srečanje v četrtek, 2. 
junija po večerni 

 sv. maši. 

4. SOB 
sv. Peter Veronski 

7.30  +   v čast Svetemu Duhu 
19.h  +   Janez Perčič, obl. 

5. NED 
BINKOŠTI 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Miha Koglar 

V petek po 
vnebohodu lepo 

povabljeni k 
binkoštni 

devetdnevnici. 

Namesto cvetja na grob so darovali: 
+ Leopoldu Ratniku: žena in sinova ter sorodniki iz Prekmurja (skupaj 7 maš). 
+ Zvezdani More: Gašperlinovi (2 maši) in Izidor Čelik       Vsem Bog povrni. 

Drugje bodo opravljene maše: za Marjeto Čebulj (5 maš), Poldeta Ratnik (5 maš). 

Verujem vate, Sveti Duh. Verujem, da si v meni. Prosim te, deluj v meni z vso 

močjo, uči me in me vodi. Amen. (osebna devetdnevnica kristjana) 

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

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

 
 

 
 

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo  
Oče poslal v mojem imenu,  
vas bo učil vsega in spomnil  

vsega, kar sem vam povedal.  
Mir vam zapuščam,  
svoj mir vam dajem.  
Ne dajem vam ga,  
kakor ga daje svet.  

Vaše srce naj se ne vznemirja  
in ne plaší. Slišali ste,  

da sem vam rekel:  
›Odhajam in pridem k vam.‹  

Če bi me ljubili, bi se razveselili,  
da grem k Očetu,  

saj je Oče večji od mene.  
In zdaj sem vam povedal,  

preden se zgodí,  
da boste verovali, ko se zgodí. 

(Jn 14,26–29) 

 
NOTRANJI MIR 

 

Notranji mir je stanje osebne svobode. Je 
dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in 
vznesenost.  
Vse je na pravem mestu, srce prežema 
občutek popolne skladnosti.  
Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti 
greha.  

Poraja se v človeku, ki živi pravično in je 
zavezan uresničevanju Božjega načrta. 
Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika 
ali krivičnika ali morilca. 
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu 
preračunljivca. 
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne 
more biti deležen umirjenosti. 
Živi v stalni napetosti, ker s svojim 
življenjem povzroča nemir. 
V sebi in okoli sebe. 
Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne 
gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; 
propad človeka, ki se je zatekel v prostor 
notranje brezbrižnosti. 
Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak 
energija radosti, blaga in dobrohotna. 
Je Jezusova drža pokončnosti in miline, 
brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in 
odpuščanja. 
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je 
vedno deležen miru, čeprav se svet okoli 
njega sesipa. 
Če pada po njem in je zasramovanje 
neizmerno.  
Kakor zemeljske sreče ne more pričarati 
nihče, edinole Božje delovanje v človeku, 
tako tudi notranjega miru ni mogoče 
naročiti, ampak nastaja iz zavestne 
odločitve, da sledimo Bogu. 
Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, 
kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in 
prostor miru. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

 



Šolsko leto se izteka 
 

 
 

Dobri Jezus, hvala ti za to šolsko leto, 
ki se izteka. Hvaležni smo ti za nova 
znanja in spoznanja, pa tudi za vse 
preizkušnje, skozi katere smo se 
krepili v našem odnosu do tebe in 
med seboj. Stoj ob strani vsem, ki 
morajo te zadnje šolske dni še 
pridobiti ocene ali drugače dokazati 
svoje znanje.  
Obilno blagoslovi vse učitelje in 
katehete, ki so tudi skozi težke tedne 
preizkušnje zaradi korona virusa to 
šolsko leto vztrajali z nami. 
 

Na zgornji sliki je lepo Cerkveno 

občestvo ob oltarju. V času korone se 

je cerkev spraznila. Posebej smo 

pogrešali učence veroučne šole. Ne 

učimo se za ocene, pa vendar je 

veroučno spričevalo tudi vprašalnik 

udeležbe pri bogoslužju in 

sodelovanja. Prav to je pomembnejše 

od vsake druge ocene. Posebej velja 

za birmance, da ocene znanja ne 

zadostujejo za prejem zakramenta 

svete birme. Zato lepo vabim vse 

kandidate, da z dejavno udeležbo pri 

bogoslužju potrjujete tudi znanje. 

Kdor se za to ne trudi, ostane pač 

»papirnat kristjan«. Brez Svetega 

Duha ne moremo uresničiti zaupane 

naloge. Povabljeni ste tudi k 

devetdnevnici pred binkoštnim 

praznikom. Če je le mogoče tudi k 

evharistični daritvi. Dopustimo, da bo 

Sveti Duh navzoč v nas, v vsem, 

kakršni smo, kar živimo in delamo.  

Pridi, Sveti Duh! 

 
Prvoobhajanci, pozdravljeni 

 

Kako lepo je gledati veselje mladih 
src, ko pričakujejo prvo srečanje z 
živim Bogom v evharistiji. Tudi starši 
se veselite tega dneva, ki se je 
približal, saj ste že od svetega krsta 
znali pokazati otroku pot k Jezusu in 
Mariji. Hvala za vaš trud in 
sodelovanje. Prepričan sem, da se 
tega veseli tudi vaša razširjena 
družina. Posebej velik blagoslov za 
otroka so bili dnevi, kadar ste ga 
spremljali k sveti maši. Pomagajte mu 
tudi sedaj, da sveta maša otroku ne bo 
tuja. Prav sveta daritev je od samega 
začetka krščanstva postavljena v 
središče duhovnosti. Naj bo prvo 
sveto obhajilo priložnost za poživitev 
vere vaše družine in župnije. Zgled 
staršev je najboljša kateheza. 
Verouk bo ob dnevih v tednu pred 
obhajilom, kot je dogovorjeno. 
Sobota pa naj bo dan sprave za otroke 
in starše.  
 
Bodi pozdravljen, zlati moj dan! 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj vero predajamo naprej? 
 

Vero predajamo naprej, ker nam je 
Jezus naročil: »Pojdite torej in 
naredite vse narode za moje učence« 
(Mt 28,19).  
(KKC 91) 
 

Noben pravi kristjan predajanja vere ne 
prepušča le specialistom (učiteljem, 
župnikom, misijonarjem). Kristjani smo 
za druge. To pomeni: vsak pravi kristjan 
bi rad, da Bog pride tudi k drugim. Reče 
si: »Gospod me potrebuje! Krščen sem, 
birman in odgovoren za to, da ljudje v 
moji okolici izvejo za Boga in pridejo 
do spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Mati 
Terezija je uporabila dobro prispodobo: 
»Pogosto lahko vidiš žice, ki so 
napeljane ob robu ceste. Dokler skoznje 
ne steče električni tok, ni luči. Žica, to 
sva jaz in ti! Električni tok je Bog! 
Imamo moč, da omogočimo toku, da 
teče skozi nas, in tako svetu prinašamo 
luč: Jezusa – ali pa se uporabi upiramo 
in s tem dovoljujemo temi, da se 
razširja.« 
 
ČEMU JE NAMENJENA 

CERKEV? 
 

Cerkev je na svetu zato, da bi vsi ljudje 
spoznali Jezusa in z njim srečno živeli v 
pričakovanju nebes. Njena naloga je 
vsem oznanjati veselo novico, da jih je 
Bog iz ljubezni odrešil v Kristusu in 
posvetil s Svetim Duhom. 

Naloga evangelizirati je zares milost in 
poklicanost, lastna Cerkvi, njena 
najgloblja identiteta. Cerkev je zato 
tukaj, da evangelizira, se pravi, da 
pridiga in poučuje, da po njej prihaja do 
nas dar milosti, da grešnike spravlja z 
Bogom in da s sveto mašo, ki je  živ 
spomin Kristusove smrti in 
poveličanega vstajenja, brez konca 
nadaljuje njegovo daritev.  
Prvi evangelizator Kristus je oznanjal 
nebeško kraljestvo z besedami in čudeži, 
predvsem pa s svojim trpljenjem, smrtjo 
in vstajenjem. Pred svojim vnebohodom 
je delo evangelizacije zaupal apostolom 
in jim iz nebes poslal Svetega Duha, da 
so ga lahko oznanjali. Apostoli so to 
poslanstvo prenesli na svoje naslednike, 
ti pa drugim. 
Jezusovo naročilo evangelizacije torej ni 
bilo namenjeno le dvanajsterim in 
njihovim naslednikom. Vsak, kdor 
sprejme besedo odrešenja, postane 
evangelizator. 

 
 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

29.5.2022 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

5.6.2022 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 


