
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
26. PON 
sv. Kozma in Damijan 

19.h  +   Tine Rozman 

27. TOR 
sv. Vincencij Pavelski 7.30       za dobre ljudi 

28. SRE 
sv.Venčeslav 19.h  +   Benjamin Jeruc in starši 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 2. oktobra. 

Kandidate priglasite v 
ponedeljek, 26. 

septembra po sv. 
maši. 

29. ČET   sv. Mihael, 
Gabriel, Rafael 19.h  +   Mihaela Ličen 

30. PET 
sv. Hieronim 19.h  +   Vinko Strniša 

Katehumenat bo tudi 
letos v Kranju. 

Pričetek v torek, 4. 
oktobra ob 19.30. uri. 

1. SOB     sv. Terezija 
Deteta Jezusa 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
19.h  +   starše in nečaka Zupan 

2. NED 
27. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   družina Vrhovnik 

Usposabljanje za 
botre bo v župniji 

Zlato polje v torek, 4. 
oktobra ob 19.30. uri. 

3. PON 
sv. Frančišek Borgia 19.h  +   Alojz Šenk 

4. TOR 
sv. Frančišek Asiški 7.30  +   Branko Podobnik 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 

29. septembra ob 
17.30. uri 

5. SRE        sv. Marija 
Favstina Kowalska 

19.h  +   Franc Miklavčič 
              in starši Potočnik 

6. ČET 
sv. Bruno 

18.h       adoracija 
19.h       za duhovne poklice 

Na prvi petek bom kot 
običajno z zakramenti 

obiskal bolnike in 
ostarele po domovih. 

7. PET        prvi petek 
Rožnovenska Mati 
Božja 

18.45      pobožnost prvega petka 
19.h  +   Franc Jauh, 30. dan 

8. SOB 
sv. Benedikta 19.h   +   Janez Miklavčič 

Vincencijev koledar 
dobrote je na voljo v 

zakristiji.  
Prispevek 10 € 

9. NED 
28. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   starši Sušnik 
              in Danica Sadnikar 

sobota, 8. oktober: Župnijsko romanje 
 
Odhod avtobusa bo ob 6. uri. Prvi cilj bo župnija 
Beltinci. Udeležili se bomo bogoslužja treh narodov. Po 
kulturni prireditvi bo kosilo. Nadaljevali bomo po 
Prekmurju. Litanije bomo imeli v Radencih. 
 
Cena romanja bo 25 €. Lepo povabljeni na pot vere. Čim 
prej se prijavite pri gospe Justi Gašperlin ali v župnišču 
po maši. 

Lepo povabljeni k 
molitvi rožnega 
venca v mesecu 
oktobru. Vsako 

nedeljo pred 
Najsvetejšim pred 
jutranjo sv. mašo. 

Lepo povabljeni tudi 
ob delavnikih. 

------------------------------------- 
Mladinska skupina, 
animatorji srečanje 

7. oktob. ob 19.30. uri 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 

SLOMŠEK NAS VABI 
NA POT VERE 

 
 

Obhajamo Slomškovo 
nedeljo, kar je za vse nas 
priložnost, da poglobimo naš 
odnos do njega. Letos se 
želimo zaustaviti ob eni 
njegovih najbolj 
prepoznavnih kreposti, tj. ob 
veri, ki je luč na poti našega 
življenja. Blaženi A. M. 
Slomšek je bil človek 
globoke vere. Vera je bila 
navdih za vse njegovo delo. 
V Bogu in zaupanju vanj je 
videl smisel svojega življenja 
in poslanstva. 
Imel je srečo, da je veličino 
in lepoto vere začutil že v 
domači družini. Vedno je bil 
staršem hvaležen za ta veliki  

dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega 
je kot duhovnik in škof toliko besed namenil 
staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da 
skupaj z drugimi človeškimi krepostmi 
otrokom posredujejo tudi krepost vere. 
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in 
teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj 
imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za 
življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati 
čim več možnosti, da razvijejo vse svoje 
talente, je v tem smislu do neke mere 
razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke 
vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo 
lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili 
sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja 
za rast v veri večkrat stopata v ozadje. 
Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo 
prizadeval, da bi najprej starši spoznali in 
sprejeli vero kot vrednoto in jo potem 
posredovali naprej svojim otrokom in 
vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera 
največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od 
svojih staršev«.  
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje 
pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot 
prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot 
našega življenja in naše prihodnosti, kot dar 
in kot priložnost za naše kvalitetnejše in 
srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti 
vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi 
in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V 
luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo 
lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k 
veri.                                                 Po: E. Mozetič 

 



 
Mesec oktober je, prav tako kot maj, 
posvečen naši nebeški Materi Mariji: v 
maju njej na čast nabiramo šmarnice – 
duhovne šopke, imenovane po dišečem 
spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji 
pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' 
– častimo jo z molitvijo rožnega venca. 
Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja 
duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz 
otroške vere preprostih src pred 
približno sedemsto leti. Povsod so se je z 
ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in 
vse je obogatila, saj je to čudovita šola 
življenja s Kristusom pod Marijinim 
vodstvom. 
V mesecu oktobru tako radi vzemimo v 
roke rožni venec. Naj vas in vaše 
družine zbira k srčni molitvi k naši 
nebeški Materi. Naj ob premišljevanju 
skrivnosti rožnega venca postajamo 
vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih 
dejanjih ljubezni prepoznavni v 
današnjem svetu. 

 
Kako naj molim rožni venec? 

 

Pri vsakem rožnem vencu imamo tri 
uvodne vzklike, ki so vedno enaki, in 
sicer: 
Zdrava Marija … Jezus,  
ki nam pomnoži vero. 
Zdrava Marija … Jezus,  
ki nam utrdi upanje. 
Zdrava Marija … Jezus,  
ki nam vžgi ljubezen. 

Sledi Slava očetu in Očenaš. 
 

Nato molimo »pet desetk« in pri vsaki 
premišljujemo eno od skrivnosti 
posameznega dela rožnega venca. 
Po vsaki desetki rožnega venca 
molimo »Slava očetu« in pogosto trudi 
molitev, ki so jo prenesli vidci iz 
Fatime leta 1917; ta se glasi: 
»O Jezus, odpusti nam naše grehe,  
obvaruj nas peklenskega ognja  
in privedi v nebesa vse duše,  
posebno tiste,  
ki so najbolj potrebne  
tvojega usmiljenja. Amen.« 
 

Pri molitvi si pomagamo z »molitveno 
verižico« – rožnim vencem ali 
»desetko« (to je vrvica ali prstan, na 
katerem je deset »jagod«, kroglic ali 
izboklinic, ki vsaka predstavlja eno 
zdravamarijo. 

 

SKRIVNOSTI ROŽNEGA VENCA 
 

Veseli del: 
- … Jezus, ki si ga Devica od Svetega 

Duha spočela 
- … Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju 

Elizabete nosila 
- … Jezus, ki si ga Devica rodila 
- … Jezus, ki si ga Devica v templju 

darovala 
- … Jezus, ki si ga Devica v templju našla 

Svetli del: 
- … Jezus, ki je bil krščen v Jordanu 
- … Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež 
- … Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo 
- … Jezus, ki je na gori razodel svoje 

veličastvo 
- … Jezus, ki je postavil sveto evharistijo 

Žalostni del: 
- … Jezus, ki je za nas krvavi pot potil 
- … Jezus, ki je za nas bičan bil 
- … Jezus, ki je za nas s trnjem kronan bil 

- … Jezus, ki je za nas težki križ nesel 
- … Jezus, ki je za nas križan bil 

Častitljivi del: 
- … Jezus, ki je od mrtvih vstal 
- … Jezus, ki je v nebesa šel 
- … Jezus, ki je Svetega Duha poslal 
- … Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa 

vzel  
… Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal 

 
Oče, prepiral sem se 

 

»Človeški smo, slabotni smo in vsi se 
včasih prepiramo v družini.« Eno 
stvar bi rekel: Če se v družini 
prepiramo, naj se ne konča dan, ne da 
bi se pomirili. »Prepiral sem se.« 
Preden se konča dan, se pomiri, ker je 
hladna vojna naslednjega dne zelo 
nevarna in ne pripomore k ničemer. 
V družini so tri besede, ki jih je 
potrebno vedno ohranjati: Smem?, 
hvala, oprosti. 
»Smem?«, da ne vstopam vsiljivo v 
življenje drugih. Smem?, da lahko 
storim to in to; se ti zdi, da lahko 
storim to in to? 
»Smem?« je vedno zato, da nisem 
vsiljiv. Torej »Smem?« je prva 
beseda. 
»Hvala.« Številne pomoči in usluge, 
ki si jih naredimo v družini, naj vedno 
spremlja zahvala: Hvala. Hvaležnost 
je kri plemenite duše. Hvala.  
In potem je tista, ki jo je najtežje 
izgovoriti: »Oprosti.« Mi namreč 
vedno počnemo slabe stvari in včasih 
se kdo počuti prizadetega zaradi tega. 
Oprosti mi, oprosti mi! 
Ne pozabite teh treh besed: Smem?, 
hvala in oprosti. Če so v družini, v 

družinskem okolju te besede, gre 
družina dobro naprej.  

 
 

Dobri Bog, hvala ti za krščanske 
družine v župniji, ki se dejavno 

trudijo živeti zastonjsko ljubezen in 
svetost v vsakdanjem življenju. 

Vsem zakonskim jubilantom 
iskrene čestitke. 

 

 
Frančišek Asiški 

 

Žareč odsev svetosti Rešenika, 
oblečen v sončno pesem razsvetljenja, 

pokazal je resnični cilj življenja: 
uboštvo, ki ljubezni se dotika. 

 

Trpljenje, vdanost, stigme – 
 znana slika; 

kot živ spomin na uro odrešenja 
je šel služabnik Božjega čaščenja 
spokojen pred nebeškega Sodnika. 

 

Le kaj pomaga zemeljsko imetje, 
zakladi, ki nam ŕja jih razjeda? 

Kdor ljubi hrup, mar sliši 
ptičje petje? 

 

Bogastvo vselej je duhovna beda. 
V Frančišku spet odmeva razodetje, 
notranji mir nam Božja da Beseda. 

 

Leon Oblak, Sto svetnikov in svetnic v sonetih 

 
Bralci Božje besede v nedeljo: 

 

2.10.2022 ob 8.00 
Matija Strniša, Maja Strniša 

 

9.10.2022 ob 8.00 
Damjan Beton, Alenka Gašperlin 


