
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
12. PON 
Marijino ime 

19.h  +   Jože in Francka 
               Zupančič 

13. TOR 
sv. Janez Zlatousti 7.30  +   Stanka Rozman 

12. septembra 
pričnemo redni 

verouk po urniku, ki 
je že bil objavljen. 

14. SRE 
Povišanje sv. Križa 

19.h  +   sestra in nečak – 
               Zupanovi 

15. ČET 
Žalostna Mati Božja 19.h  +   Janko Likar 

Prvo srečanje biblične 
skupine bo v četrtek, 
15. septembra po sveti 

maši. 

16. PET 
sv. Kornelij, Ciprijan 19.h  +   Ivana Marjanović, 30. d. 

17. SOB 
sv. Robert Bellarmino 19.h  +   Rajko Miklavčič 

18. NED 
Nedelja svetniških 
kandidatov 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Podobnik 

19. PON 
sv. Januarij 19.h  +   Marjeta Čebulj 

Nedeljo zakonskih 
jubilantov bomo tudi 

letos obhajali z 
zahvalno sveto mašo 

25. septembra. 
Lepo povabljeni vsi, 

ki obhajate »okrogle« 
obletnice zakonske 

zvestobe. 

20. TOR 
sv. korejski mučenci 7.30  +   Manca Gale 

21. SRE 
sv. Matej 

19.h  +   starše Drinovec, Munda 
               in Vilfan 

22. ČET 
sv. Mavricij 19.h  +   Veronika Podpeskar 

23. PET 
sv. Pij iz Pietrelcine 19.h  +   Vinko Strniša 

24. SOB 
sv. Anton M. Slomšek 

19.h   +   Franc in Marija 
                Debeljak 

25. NED 
26. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Alojzij Oman, 30. dan 
15.h       po namenu zakonskih 
              jubilantov 

V zakonu je mož to,  

kar manjka ženi, 

žena to, kar manjka 

možu. 

Oba skupaj šele 

sestavljata celoto. 

Bog pa je to, 

kar manjka hkrati 

možu in ženi,  

je to, kar manjka 

vsem ljudem. 
 

Anton Nadrah 

Namesto cvetja na grob + Alojziju Omanu je za sv. 
mašo darovala družina Žunič. 

18. september: Nedelja svetniških kandidatov 
Ljubljanske metropolije 

V letošnjem letu v ospredje stopa božji služabnik škof 
Anton Vovk, zato bo dogajanje v ljubljanski stolnici. 
Ob 15:00 – molitvena ura, nato sveta maša. Vabljeni! 

Bog je veselje.  
Zato je 

pred svojo hišo  
postavil sonce.  
(sv. Frančišek Asiški) 

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

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

 
 

Radi zremo (hodimo) v gore, živimo pa vendarle na zemlji 
 

 

Tiste dni je Gospod rekel 

Mojzesu: »Pojdi, stopi dol! 

Kajti tvoje ljudstvo,  

ki si ga izpeljal iz egiptovske 

dežele, se je pokvarilo 
 (2 Mz 32,7) 

 

Čim večkrat se je treba povzpeti 
»na goro«, da napolnimo 
baterije v osebnem stiku z 
Bogom. 
»Gora« je povsod, tudi v naši 
nižini: lastna soba, cerkev, 
kakšen samostan, romarski kraj, 
duhovne vaje, nekaj časa, ki si 
ga ukrademo kljub naši 
vsakodnevni zaposlenosti … 
Vendar pa krščanskega življenja 
ne moremo živeti na gori. 
Krščansko življenje je za 
vsakdan: za domove, podjetja, 
pisarne, ceste, bolnišnice, 
sindikat, politiko, medčloveške 
odnose. Kajti prav v nižini 
vsakdana se dobro usodno 
spopada z zlom. 

 
 

Bog Abrahamov, Izakov, 
Jakobov govori na gori, toda 
deluje v nižini, kjer živijo 
Marko, Simona, Stane, Barbara, 
Katarina … 
Molitev, zakramenti, sveta maša 
služijo življenju, ne pa obratno. 
Ne živimo zato, da bi molili, 
prejemali zakramente, hodili k 
maši. Molimo, prejemamo 
zakramente in hodimo k maši 
zato, da bi živeli.  
Klop je dobra, da zajamemo 
sapo. Toda zmago dosežemo 
zgolj na igrišču. 
 Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj 

 



Nedelja mladih 
 

Drugo nedeljo v septembru obhajamo 
nedeljo mladih. 
Mnogi mladi ste že odgovorili na 
Božji klic in ste aktivni del župnije in 
drugih krščanskih skupnosti: 
ministranti, pevci, oratorijski 
animatorji, skavti… 
V obdobju mladosti, ko izgrajujete 
vašo osebnost, vam Kristus kaže pot, 
ki vodi v polnost življenja. On vas 
ljubi, naj bo vaš temelj, na katerega 
boste postavili svoje življenje. 
Pred vami je srečanje v Stični. Pridi, 
Gospod te čaka, da te nagovori in 
preseneti. 
V župniji bomo ta teden pri vsaki 
maši po obhajilu molili sledečo 
molitev: 
 
Z nami bodi, o Gospod, 
ko se spominjamo vseh mladih, 
ki sredi hrupa sveta iščejo pravo 
smer življenja. 
Poznaš jih, saj si jih ustvaril 
in jih ljubeznivo spremljaš. 
Bodi Ti sam njihova moč, 
da bodo odgovorili na klic, 
s katerim kličeš vsakega od njih 
k polnemu življenju. 
Našim občestvom podari milost, 
da postanejo kraj, 
kjer bodo mladi našli dom . 
Vodi nas, da bomo njihovo 
navdušenje , mladost in vero 
sprejeli kot tvoj dar. 
Amen. 

NAŠ BLAŽENI 
ANTON MARTIN SLOMŠEK 

 
Ali imamo Slovenci velike ljudi, ki so 
po duhu enakovredni velikim 
osebnostim drugih narodov? Imamo 
jih, a jih slabo poznamo in premalo 
cenimo. Eden takih je vsekakor Anton 
Martin Slomšek. Ob odkrivanju 
njegove osebnosti in dela ga lahko 
mirno postavimo ob svetnike in 
velikane duha pri drugih ljudstvih. 
Nekateri mu to že dolgo priznavajo, 
drugi to šele (ali ponovno) odkrivajo. 
V svojem življenju ni deloval le kot 
duhovnik, škof, temveč tudi kot 
narodni buditelj, učitelj in vzgojitelj. 
Po njegovi zaslugi je sedež mariborske 
škofije bil prestavljen iz Št. Andraža v 
Maribor. S tem so prebivalci tega 
ozemlja ohranili svoj, slovenski jezik. 
K uporabi tega jih je Slomšek še 
posebej vzpodbujal. Veliko je tudi 
pisal in pesniško ustvarjal. Umrl je 24. 
septembra 1862 v Mariboru in bil tam 
tudi pokopan. Mnogi ljudje so vedno 
videli v njem svetniško osebnost in 
kmalu po smrti so začeli z mislijo na 
beatifikacijo (postopkom, da postane 
svetnik). Zdaj že sveti, papež Janez 
Pavel II. ga je med obiskom v 
Sloveniji razglasil za blaženega. Srčno 
upamo in si želimo, da bo kmalu vsa 
Cerkev priznala njegove izredne 
kreposti in zasluge in ga postavila tudi 
med svetnike. 

Tretja nedelja v septembru je v 

slovenski Cerkvi že tradicionalno 

posvečena našim svetniškim 

kandidatom. 
Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih 

korakov, s katerimi so mnogi naredili 

velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k 

velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi 

rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej 

poti pa so nam lahko zgled in 

priprošnjiki naši nekdanji in sedanji 

sopotniki, ki so svoje korake že usmerili 

v nebeško kraljestvo. 

 Nedelja svetniških kandidatov nas 

vsako leto vabi, da bi te kandidate bolj 

spoznali, se jim priporočali in molili, da 

bi nam bili čim prej postavljeni za 

svetilnike na življenjski poti. Njihov 

zgled nas vabi, da dvignemo pogled od 

minljivih zemeljskih stvari k Bogu.  

In kaj je pravzaprav tisto, kar dela 

svetnike res posebne: najprej njihova 

globoka in neomajna vera, potem 

njihovo trdno upanje, ob njima pa 

goreča ljubezen do Boga, ki se posebej 

kaže v ljubezni do soljudi.  
Povzeto po: T. Mohar 

 
Besede našega blaženega Antona 
Martina Slomška so še kako aktualne 
tudi za današnji čas: 
 

Kakor moder oče otrokom ne dovoli 
vsega, tudi nam Bog ne stori vse po volji, 
ker nas ljubi. Vsa svoja pota izročimo 
Gospodu, on bo vse prav storil. 
 

Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri 
malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni 
srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak 
le tisti, ki rad za dobro vzame, kar mu 
Bog da. 
 
 

Očetje in matere, sreča ali nesreča 
prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor 
boste otroke vzredili, take čase, slabe ali 
dobre, bomo imeli. 

 
Da te bom ljubil in spoštoval … 

 

Medsebojno spoštovanje je prva 
naloga ljubezni. Spoštovanje ni strah. 
Spoštovanje je drža, ki nam omogoči, 
da osebo vidimo tako, kot je. Z 
drugimi besedami: spoštovanje je 
sposobnost, zavedati se in z 
naklonjenostjo sprejeti edinstvenost 
zakonca. Zakonska zveza bo zdrava, 
če bo vsak zakonec spoštoval in 
varoval integriteto in individualnost 
drugega. Brez spoštovanja ljubljene 
osebe se lahko ljubezen izrodi v 
posedovanje in nadvlado. Spoštovati 
drugega pomeni ravnati previdno in 
obzirno, da ga ne ranimo in da ne 
vdremo v posvečeno svetišče 
njegovih želja. Spoštovati pomeni 
razumeti, da ima drugi lastno 
osebnost, in ne zahtevati, da se na 
vsak način v vsem prilagodi mojemu 
načinu življenja. 
Spoštovati pomeni biti iskren z 
drugim, mu brezpogojno na stežaj 
odpreti vrata pozornosti in vdanosti; 
opreti se drug na drugega, da bi 
skupaj rasla in se razvijala, si 
prizadevati za skupne cilje, deliti si 
sanje in odgovornosti.  

 
Povzeto po: I. Larranaga, Srečen zakon 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

18.9.2022 ob 8.00 
Jure Sajovic, Špela Sajovic 

 

25.9.2022 ob 8.00 
Janez Sajovic, Petra Tomažič 

 


