
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
20. PON 
sv. Adalbert 19.h  +   Branko Podobnik, 8. dan 

21. TOR 
sv. Alojzij Gonzaga 

7.30 v zahvalo 
19.h  +   Gašper Ipavec Lakner, 
               30. dan 

22. SRE 
sv. Janez Fisher, 
Tomaž More 

19.h  +   starši in Peter Lapanja 

23. ČET 
rojstvo Janeza Krstnika 19.h  +   Ljudmila Miklavčič 

24. PET 
Srce Jezusovo 19.h  +   Klemen Strniša 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 3. julija po 
sv. maši ob 10. uri. 

Starši krstnih 
kandidatov 

povabljeni na 
priglasitev in 

pogovor v 
ponedeljek, 27. 
junija po sveti 

maši. 

25. SOB 
dan državnosti 19.h       za domovino 

26. NED 
13. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Leopold Ratnik 

Srečanje biblične 
skupine bo v 

četrtek, 23. junija 
po sveti maši. 

27. PON 
sv. Ema Krška 

19.h  +   Gregor 30. dan 
               in starše Hribar 

28. TOR 
sv. Irenej Lyonski 7.30  +   Zvezdana More 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v 
četrtek, 30. junija 

ob 17.30. uri. 

29. SRE 
sv. Peter in Pavel 

9.h    +   starše Špendal 
19.h  +   Ljudmila Jerina, obl. 

30. ČET 
prvi mučenci Rimske  
Cerkve 

19.h  +   Janez Resnik 

Na prvi petek 
bom obiskal z 

zakramenti bolnike 
in ostarele po 

domovih. 

1. PET 
sv. Oliver Plunkett 19.h  +   Albin Rozman 

2. SOB 
sv. Janez Frančišek Regis 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
19.h   +   starše, brate 
                in sorodnike Ribnikar 

3. NED 
14. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jože in Frančiška 
              Zupančič 

Drugod so bile opravljene svete maše: za dober namen, 
za zdravje, v čast sv. Jožefu in po osebnem namenu. 

Namesto cvetja na grob + Branku Podobnik  
so darovali za 6 maš sosedje. Iskrena hvala in Bog povrni 

»Uradne ure« 
v župniji: 

 

Z Jezusom se 
lahko srečamo pri 

evharistiji vsak 
dan.  

Po sveti maši pa 
lahko prejmete 
razna potrdila v 

zakristiji ali 
pisarni.  

V nujnem 
primeru pa 
pokličite: 

040 520 995 

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

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

 
 

 
 

Tisti čas je Gospod določil še drugih 
dvainsedemdeset 

in jih poslal pred seboj po dva  
in dva v vsako mesto in kraj, 

kamor je sam nameraval.  
Rekel jim je: »Žetev je obilna,  

delavcev pa malo.  
Prosíte torej Gospoda žetve,  

naj pošlje delavce na svojo žetev. 
 Pojdite! Pošiljam vas  

kakor jagnjeta med volkove.  
 

JEZUS POŠILJA TUDI 
VSAKEGA IZMED NAS 

 

Najprej mi je v današnjem evangeliju 
padlo v oči število 72. Zakaj ravno 
72? V tistem času je to bilo število 
narodov, ki so jih Judje poznali na 
zemlji. Od vsega začetka je evangelij 
odprt za vse ljudi. Nihče ni izključen 
ali pozabljen.  
Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja 
učence po dva in dva. Logično bi bilo 
poslati  samo  enega,  da  bi »pokrili« 

več krajev. A se vendarle odloči za 
dva, da bi v medsebojnem 
sodelovanju in odprtosti bili 
znamenje ljubezni, znamenje tega, 
kar  oznanjujejo. Pošilja jih kot 
»jagnjeta med volkove«. Dejstvo je, 
da tako grozni ljudje vendarle niso 
bili. S tem Gospod nakaže, da bo stil 
krščanskega oznanjevanja razviden v 
blagosti, nenasilju … Kljubovati bo 
potrebno pritisku okolja. Ravno v tem 
je moč učencev, kot pravi sv. Janez 
Zlatousti: »Dokler smo jagnjeta, 
zmagujemo. Če postanemo volkovi, 
izgubljamo, kajti v tem primeru 
izgubimo pomoč Pastirja, ki pase 
jagnjeta in ne volkov!« 
Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir 
v tej hiši!« Zakaj tak pozdrav? Je mar 
povsod vladal prepir ali nasilje in 
vojna? Ne, gotovo da ne. A Jezus vidi 
v ljudeh mnogo nemira, nestrpnosti, 
strahov in ranjenosti. Njegovi učenci 
naj prinašajo mir, ki ga svet ne more 
dati, more pa ga dati zaupanje v 
Božje usmiljenje in Božjo dobroto. 
Če je prva naloga prinašanje miru, 
potem je druga ozdravljanje bolnih, 
tretja pa oznanjevanje. In ta 
priporočila, ki jih Jezus daje 
učencem, niso namenjena samo 
izbranim, marveč vsem kristjanom, 
vsem, ki smo ga v veri sprejeli za 
svojo pot.                          Po: E. Mozetič 



YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj ima Cerkev proti »zakonu brez 
poročnega lista«? 
Za katoličane ni zakona brez 
cerkvene poroke. V njej se Kristus 
pridružuje zvezi med možem in ženo 
ter ju bogato obdari z milostjo in 
darovi.  
Starejši ljudje včasih menijo, da morajo 
svetovati mladim, naj izpustijo iz rok 
tisto »za večno in s poročno obleko«, z 
drugo besedo, da jim obred poroke ni 
potreben. Poroka bi bila tako zanje le 
prenagljena združitev premoženja, 
perspektiv in dobrih namer ter hkrati še 
javno izrekanje nevzdržnih obljub. 
Krščanski zakon pa ni nobeno 
sleparjenje, temveč je velik dar, ki ga je 
Bog namenil za dva, ki se ljubita. Bog 
sam ju je povezal v globini, ki je človek 
ne more ustvariti. Jezus Kristus, ki je 
rekel »kajti brez mene ne morete storiti 
ničesar« (Jn 15,5), je v zakramentu 
zakona trajno prisoten. On je ljubezen v 
ljubezni ženina in neveste. Njegova moč 
je tista, ki je prisotna tudi še takrat, ko 
moč ljubečih dozdevno pojenja. Zato je 
zakrament svetega zakona vse drugo kot 
samo kos papirja. Je kot pripravljeno 
Božje vozilo, v katerega lahko tista, ki 
se ljubita, vstopita – vozilo, za katerega 
se ženin in nevesta zavedata, da ima 
dovolj goriva, da bosta z Božjo pomočjo 
prispela na cilj svojega hrepenenja. Ko 
danes mnogi govorijo, da v 
predzakonski ali zunajzakonski 
spolnosti ni nič slabega, Cerkev poziva 
k jasnemu in močnemu odporu proti 
temu družbenemu pritisku. 

VEROUČENCEM 
 

Dobri Jezus, hvala ti, za ta počitniški 
čas. Daj, da dobro izkoristim proste 
tedne: naj spletem nova prijateljstva, 
koristno preživim prosti čas in vsak 
dan znova občudujem lepote tvojega 
stvarstva. S svojo materjo Marijo mi 
stoj ob strani in me varuj pred 
nezgodami ter slabimi dejanji. Amen.  

AK 
 

»Nauči nas moliti,« so učenci prosili 
Jezusa. »Prav,« je odgovoril Jezus. 
»Skrivnost molitve je v tem, da najdeš 
čas zanjo (med počitnicami ga je prav 
gotovo veliko). Z njim se pogovarjajte 
kot s svojim očetom, ki skrbi za vas in 
vam želi vse dobro. Niso potrebne 
mnoge besede. Dovolj je, da ste iskreni 
pred Bogom in poveste to, kar vas teži in 
kaj potrebujete. Bog je tu. Bog vas 
posluša in vam bo dogovoril (toda 
vedite, da njegov odgovor morda ne bo 
tak, kot si ga vi sami želite!). Jezus bo 
storil to, kar ve, da je za vas najbolj prav. 
Prosite Boga, naj vam odpusti, ko storite 
kaj takega, kar veste, da ni prav – toda 
poprej tudi sami odpustite tistim, ki so 
vas prizadeli oziroma bili kakorkoli 
nesramni do vas.« 
Jezus je svoje učence naučil celotno 
besedilo molitve, s katero naj se 
obračajo k nebeškemu Očetu. To je 
molitev, ki jo Jezusovi učenci molimo 
vsak dan. Jo poznaš tudi ti? Kdo je pa 
tebe naučil moliti in na kakšen način?  
Najdi v teh poletnih dneh več časa, za 
sproščeno molitev ter pogovor z 
Jezusom in Marijo.   

Povzeto po: B . James in H. Stuart 

DAN DRŽAVNOSTI 
 

25. junija obhajamo dan državnosti. 
Na različne načine ga ljudje 
praznujemo. Mnogi se bodo na ta dan 
hvaležni zbrali pri sveti maši, drugi 
bodo odšli na izlet po naši čudoviti 
deželi, tretji spet drugače … Različni 
smo si med seboj, a to je čar države, ki 
med seboj povezuje ljudi različnih 
slojev, prepričanj in nazorov.  
Ob tem v ospredje stopajo tudi razlike 
v tem, da si eni pripisujejo zasluge za 
našo samostojno državo, drugi pa se 
ob tem le jezijo, češ da se nam je 
izjalovila in ne prinaša sadov, ki smo 
jih pričakovali. Mnogi se zanjo sploh 
ne brigajo, ne hodijo na volitve in 
razočarani čakajo spremembe. »Želi 
bomo to, kar bomo sami pridelali,« je 
zapisal Krek. Vsak lahko torej po 
svojih sposobnostih, močeh in 
družbenih vlogah, vsi pa v 
medsebojnem povezovanju skupaj 
naredimo več za to, da bo država 
postajala bolj naša, da bomo v njej 
bolje sodelovali ter krepili zavest 
vzajemnosti, solidarnosti in 
vključenosti.                                  J. Juhant 

 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

26.6.2022 ob 8.00 
1. berilo: Jure Sajovic 

2. berilo: Špela Sajovic 
 

3.7.2022 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Ana Peklenik 

 

SRCE JEZSOVO 
 

Osem dni po prazniku sv. rešnjega 
telesa in krvi, obhajamo praznik srca 
Jezusovega. To nam želi biti vsem na 
razpolago: da nas sprejme ob 
vsakem trenutku in da na nas vselej 
razliva svojo neizmerno ljubezen. 
 

Hvala ti, Jezus, za tvoje ljubeče srce. 
Vanj smemo položiti vse svoje skrbi 
in težave, vse svoje življenje. 
Prosimo te, daj nam moči, da bomo 
mogli po tvojem ljubečem srcu tudi 
mi brezmejno ljubiti. Tako tvoje 
ljubezni ne bomo držali le zase, 
temveč jo bomo hvaležno delili z 
drugimi. Amen.               Po: Molitve za otroke 

 
Moški si, če si zvest in močan kot 
skala, če si v vsem svojem zakonskem 
odnosu in v poslih pošten kot zlato. 
Moški si, če z močjo svojega duha in 
močjo svojega srca deliš srečo 
drugim.  
Neumna žena je kot vihar v 
pristanišču, pametna žena pa je 
pristanišče v viharju.  
Pametne žene so dragocene kot 
diamanti.  
So miroljubne, umirjene, srčno 
dobre, duhovno bogate, modre, 
polne razdajanja in ljubezni. 
Veliko prenesejo in odpuščajo. 

 

P. Bosmans, Živi vsak dan 
 

Kdor ljubi denar, se denarja ne nasiti. 
(Prd 5,9) 


