
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
Marija Mati Cerkve 

9.h    +   Cecilija in vsi 
               Petrevčičevi 

7. TOR 
sv. Robert Newminst. 7.30  +   Štefan Zelko 

8. SRE 
sv. Medard 

19.h  +   Zvezdana More, 30. dan 
              Gregor in starši Hribar 

Počitniški teden 
duhovnosti: 
Nova Štifta, 

24. – 30. julij. 
Prijave: s. Milena, 

051 233 841 

9. ČET 
sv. Primož in Felicijan 

19.h  +   brat Nani 
              in Stane Dolžan 

10. PET 
sv. Bogumil Poljski 19.h  +   Marjeta Čebulj 

Vodnik po duhovnih 
vajah je brezplačno 

na razpolago na 
polici pri izhodu. 

11. SOB 
sv. Barnaba 

19.h  +   Milan in Aljaž Žepič, 
              obl. 

12. NED 
SVETA TROJICA 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vinko Vodnik 

13. PON 
sv. Anton Padovanski 

19.h  +   Franc Strniša, 
            sinova Gabrijel in Primož 

Za poletno osvežitev 
priporočam novo 

številko revije  
Božje okolje.  

Za brezplačni izvod 
si oglejte plakat ob 

izhodu. 

14. TOR 
sv. Valerij in Rufin 7.30  +   starši Naglič in brat Ivan 

15. SRE 
sv. Vid 19.h  +   Milena Škufca 

16. ČET 
SV REŠNJE TELO 
IN KRI 

9.h    +   Valentina in Stanislav 
               Divjak 
19.h  +   Jože Gornik 

17. PET 
sv. Rajner 19.h  +   Orehar 

18. SOB 
sv. Gregor J. Barbarigo 19.h   +   Bojan Vodnik 

19. NED 
12. ned. med letom 8.h      za žive in umrle župljane 

Priprava na zakon: 
na Brezjah  

12. 19. in 26. junija 
od 15. do 17. ure 

(dvorana nad 
zakristijo) 

 
Skozi stoletja je 

izročanje poročnega 
prstana znamenje in 
potrditev obljube, ki 
si jo dasta zakonca: 
obljuba zvestobe in 

ljubezni, ki se ne 
neha, ampak 

postane z zakonom 
večna. Po maši in telovski procesiji lepo povabljeni na župnijsko 

dvorišče na prijateljsko druženje župljanov ob skromnem 
prigrizku in kapljici. 
Učenci veroučne šole naj ta dan vrnejo veroučna 
spričevala, prvoobhajanci pa obhajilne obleke. 

Namesto cvetja na grob + Gregorju Hribar je darovala 
Strbenčeva Marica z družino 6 maš in sosedje 2 maši. 

Bog povrni. 

Vsi ministranti 
povabljeni na 

srečanje 18. junija 
ob 10. uri. 

Načrtovali bomo 
procesijo. 

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

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

 
 

 
 

BINKOŠTI 
DAROVI SVETEGA DUHA 

 

Med podeljevanjem zakramenta 
»krščanske zrelosti« škof z iztegnjenimi 
rokami moli nad birmanci: »Gospod 
Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika; 
podeli jim duha modrosti in umnosti, 
duha sveta in moči, duha vednosti in 
pobožnosti; napolni jih z duhom 
Božjega strahu. 
V tej molitvi je naštetih vseh sedem 
darov Svetega Duha, ki jih kristjan 
potrebuje, da more zvesto opravljati 
svoj življenjski poklic. Ti darovi ne 
smejo biti zakopan zaklad, temveč 
bogastvo, ki nam pomaga pravilno 
oblikovati naše življenje. Štirje krepijo 
našo pamet; to so dar modrosti, 
umnosti, sveta in vednosti. Modrost 
življenja je v tem, da se odločamo za 
dobro po svoji vesti, ki je glas Boga v 

srcu slehernega človeka. Umnost, 
pomeni umevanje – razumevanje 
Božjih resnic in pravil; vednost pomeni 
napredovanje in rast v tem spoznanju.  
Dar sveta pa je potreben predvsem 
odraslim, da znajo svetovati tistim, ki 
sami ne najdejo prave poti. Dobro 
vemo, da v nekem pomenu vsi 
svetujemo ali svetimo drug drugemu, 
če živimo iz moči darov Svetega Duha, 
življenjsko povezani z Bogom. Zadnji 
trije darovi moči, pobožnosti in strahu 
Božjega pa se nanašajo bolj na voljo. 
Pomagajo nam k vztrajnosti, ki je zelo 
pomembna lastnost v odnosu do Boga 
in do ljudi, dejansko je isto kot 
zvestoba. Dar moči nas krepi, da 
moremo premagati vse slabo in hudo, 
ki je v nas in okoli nas. Dar pobožnosti 
nam ohranja otroško zaupno srce in 
pripomore, da je naša pobožnost 
življenjska. To pomeni, da se ne posuši 
na cerkvenem pragu, temveč napaja 
vsa naša drobna dejanja. Strah Božji je 
spoštljivost pred Bogom in ne 
trepetanje pred njim. Saj je Bog vendar 
naš prijatelj! 
Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. 
Ljubezen prežene strah, piše apostol 
Janez. Ljubezen vliva človeku pogum in 
moč; človeka povsem spremeni. Če 
imamo v svojem srcu ljubezen, potem 
nam nobena stvar ni pretežka. Če se 
bomo dali voditi Duhu, bomo sposobni 
velikih dejanj.                        Po: S. Čuk, Misli srca 

 



16. JUNIJ : 

 SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

»VI JIM DAJTE JESTI!« 
 

Pavlova pripoved o ustanovitvi 
evharistije je najstarejše pričevanje o 
Kristusovih besedah med zadnjo 
večerjo. 'To delajte': Jezus zapove, da 
bi ponavljali njegovo dejanje, preko 
katerega nam je podaril svoje telo in 
svojo kri, ko je vzel kruh, se zahvalil, ga 
razlomil, ter prav tako tudi kelih. To 
dejanje je prispelo do nas. Pomeni 
'delati' evharistijo, katere glavna oseba 
je vedno Jezus, vendar pa se udejanja 
preko naših ubogih rok, maziljenih s 
Svetim Duhom. 
'To delajte.' Jezus je svojim učencem že 
pred tem naročil, da bi 'delali' tisto, kar je 
bilo v njegovem duhu že jasno, in sicer 
v poslušnosti Očetovi volji. V odlomku iz 
Lukovega evangelija smo slišali, kako 
jim je pred utrujeno in lačno množico 
dejal: 'Dajte jim vi jesti'. V resnici je 
Jezus tisti, ki blagoslovi in razlomi hlebe 
ter nasiti vse tiste ljudi, toda pet hlebov 
in dve ribi so ponudili učenci, in Jezus je 
hotel prav to: da bi, namesto da bi 
množico odpustili, dali na razpolago 
tisto malo, kar so imeli. Tako vidimo še 
eno dejanje: kosi kruha, ki so ga 
razlomile svete in častitljive roke 
Gospoda, so bili dani v uboge roke 
učencev, ki so kruh razdelili ljudem. 
Tudi to pomeni 'delati' z Jezusom, dati 
jesti skupaj z njim. 
Pomnožitev kruha izvira iz Jezusovih 
besed učencem: 'Vi sami jim dajte …' 
Učenci razdelijo tisto malo, kar imajo. 
Ravno tistih nekaj hlebov in rib v 
Gospodovih rokah nasiti vso množico. 
V Cerkvi in tudi v družbi je ključna 

beseda, ki se je ne smemo bati, 
solidarnost; dati na razpolago Bogu to, 
kar imamo, naše male zmožnosti, kajti 
samo v razdeljevanju, v podarjanju, bo 
naše življenje rodovitno, rodilo bo 
sadove … Tudi danes nam Gospod 
razdeljuje kruh, ki je njegovo telo, on 
sam se podarja. In tudi mi doživljamo 
solidarnost Boga s človekom; 
solidarnost, ki se nikoli ne izčrpa; 
solidarnost, ki nas vedno osupne. V 
evharistiji nas Gospod spodbuja, da 
hodimo po njegovi poti služenja, 
razdeljevanja, poklanjanja. Tisto malo, 
kar imamo, tisto malo, kar smo, če 
razdelimo, bo postalo bogastvo. 

Po: E. Mozetič 

 

Procesija Svetega Rešnjega 
telesa, ki jo pri nas obhajamo na 
nedeljo po prazniku, naj pripomore k 
temu, da bi župnijska skupnost 
poglobila razumevanje in češčenje 
zakramenta svete evharistije. Cerkev 
želi, da se na ta praznik poveže vsa 
župnijska skupnost kot ena družina 
pri enem skupnem evharističnem 
bogoslužju. Praznične maše naj bi se 
udeležilo čim več vernikov. Vsi lepo 
povabljeni. Da bo procesija spoštljiva, 
mora biti vidno povezana s sveto 
mašo, nihče naj ne bo samo 
opazovalec, ampak molivec. Vsak 
oltar procesije ima svoj poudarek in 
namen, ki prihaja najbolj do izraza v 
prošnjah za vse potrebe: 

1. za Cerkev in njeno duhovno rast 
2. za mir v domovini in po svetu 
3. za blagoslov polj, travnikov, 

vinogradov, gozdov in vrtov. 
4. za kraj in njegove prebivalce. 

Na čelu procesije gre okrašen križ, 
pevci med obhodom pojejo 
evharistične pesmi, kadar pesem 
utihne, se oglasijo zvončki in 
zvonovi. Za farnim banderom se 
zvrstijo možje, družine z otroki, 
prvoobhajanci s starši, pevski zbor. 
Duhovnik, ki nosi monštranco stopa 
pod nebom. Sledijo člani ŽPS, … Pri 
vsaki postaji naj božje ljudstvo stopi 
čim bližje oltarju.  
 

Videti Jezusa v bližnjem 
 

 
Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil 
svojim apostolom, meni papeže 
Frančišek, Jezus danes postavlja tudi 
vsem nam: Kaj pravite, kdo sem? 
Nanj naj bi odgovorili ne le 
teoretično, ampak z našim življenjem, 
saj je vera življenje. Kot poudarja 
sveti oče: »Gre za to, da razumemo, 
kdo je Kristus za nas: ali je on 
središče našega življenja in cilj 
vsakega našega delovanja v Cerkvi in 
družbi.«  
Pastorala v naših skupnostih naj bi 
sicer bila vedno odprta mnogim 
potrebnim, saj je ljubezen pot 
popolnosti. 

Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti 
ne smejo odvrniti od stika z 
Gospodom, zatrjuje papež Frančišek: 
»Krščanska ljubezen ni preprosta 
filantropija, ampak je po eni strani 
videti bližnjega z Jezusovimi očmi in 
po drugi strani videti Jezusa v 
ubogem.« 
Drugačen odnos do ljudi pa lahko 
zavzamemo le v luči razumevanja 
besed apostola Pavla, ki v pismu 
Galačanom opozarja, kako bi nas že 
sam krst moral spremeniti. S krstom 
nas Jezus pritegne k sebi, zato 
moramo omogočiti, da nas ta tudi 
notranje oblikuje. Eno prvih znamenj 
Jezusovega duha v nas je torej 
drugačen odnos do ljudi. Na vse 
namreč moramo gledati z očmi 
Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot Božji 
otroci smo z vsemi ljudmi – med 
seboj bratje. Bog nas v Jezusu tako 
vse ljubi in rešuje.           Po: M. Debevc 

 
 

Ob sklepu katehetskega leta se 
najlepše zahvaljujem našim 

katehistinjam: s. Marti, ge. Petri in 
Miri. Bog blagoslovi njihovo delo. 

 

 
Bralci Božje besede v nedeljo: 

 

12.6.2022 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

19.6.2022 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 


