SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

24. PON
19.h + starše Blaznik
sv. Anton Marija Claret
+ Janez Miklavčič
25. TOR
7.30 + Marica in Alojzij Oman
sv. Krizant in Darija
za žive in umrle dobrotnike
26 SRE
19.h + Hana Mazi Jamnik

sv. Lucijan, Marcijan
27. ČET
sv. Sabina Avilska
28. PET

19.h + Franc Kern

sv. Simon in Juda
Tadej

19.h + Malka Munda

29. SOB
sv. Mihael Rua

19.h + Slavko Jezeršek

30. NED
Žegnanjska nedelja

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Božidar Malovrh, obl.

31. PON
sv. Volbenk

18.h + Alojzij Remic

1. TOR
VSI SVETI

2. SRE
Spomin vernih rajnih
3. ČET
sv. Viktorin Ptujski
4. PET
sv. Karel Boromejski
5. SOB
sv. Zaharija, Elizabeta
6. NED
Zahvalna nedelja

Krščevanje bo na
zahvalno nedeljo,
6. novembra po sv.
maši ob 10. uri.
Spoštovani starši,
priglasitev in
priprava bo v
ponedeljek, 31. 10.
po sveti maši.
Sestanek župnijske
karitas bo v sredo,
26. 10. po sveti
maši.
Molitev binkoštne
dvorane bo v četrtek,
27. 10. po sveti
maši.

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše, brate in sestro
Priložnost za
Klopčič
spoved
je vsak večer
14.h
bogoslužje za rajne
pred sveto mašo,
in molitve ob grobovih
17.30 rožni venec za rajne
v soboto, 29. in v
7.h
za duše v vicah
ponedeljek,
31. 10.
8.30 po papeževem namenu
od
16.
ure
dalje,
18.h + Milka Oman, 30. dan
17.h
adoracija
na vse svete zvečer
18.h
za duhovne poklice
med molitviijo
17.45 pobožnost prvega petka
rožnega venca.
18.h + Marija Mlaker
7.30
v čast Marijinemu srcu Obisk pokopališča
18.h + Marko Jeršin, 30. dan
in blagoslov grobov
bo tudi 2. 11. po
8.h
za žive in umrle župljane
večerni sveti maši.
10.h + Martin Pičman

Vabilo vsem mladim fantom in dekletom, ki obiskujete šole
ali ste zaposleni, pa želite v župniji oblikovati oratorij.
Vabimo vas na srečanje v petek, 4. novembra ob 19. uri.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

ZAKAJ ŽEGNANJSKA
NEDELJA?

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

Vsaka posvečena cerkev (župnijska in
podružnična) kot svoj lastni slovesni
praznik praznuje obletnico posvetitve,
slovesni praznik naslova (zavetnika) in
godove tistih svetnikov ali blaženih,
katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali
pokopani v cerkvi. Praznično opravilo ob
takem prazniku sta maša in molitveno
bogoslužje.
Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico
posvetitve na sam dan posvetitve oz. na
nedeljo prej ali pozneje, če je to ena
izmed navadnih nedelj. Obletnica
posvetitve cerkve se sicer obhaja na
najbližji dan, ki ni praznik ali slovesni
praznik.
Naša cerkev je bila posvečena zadnjo
nedeljo v septembru. V temeljni kamen
so bile poleg kronoloških listin vzidane

tudi besede na pergamentu: »Naj
nova cerkev z božjim blagoslovom
raste iz temelja in kmalu služi
Božji časti in dušnemu blagru
Kokriških faranov, ki si naj
prizadevajo, da bodo poleg te
zgradbe skrbno gradili tudi
zgradbo lepega krščanskega
farnega občestva.«
Župnijska cerkev je svet prostor,
ki so ga ustvarile človeške roke,
posvečuje pa ga Bog sam s svojo
sveto navzočnostjo. Župnija je
prostor, kjer Kristjan uresničuje
svoje življenje po veri in
pričevanje evangelija. Na tem
svetem kraju Bog deli milost po
svojih zakramentih, predvsem pa
zbira svoje otroke ob evharistični
mizi.
V prvih dneh po posvetitvi je
nekdo zapisal: »Željan tolažbe in
posvečenja stopam v farno cerkev
svetega
Lovrenca,
da
bo
blagoslovljeno življenje moje in
življenje vseh mojih dragih.«
Prepričan sem, da to ni osamljen
primer in da so mnogi stopali z
isto vero v domače svetišče,
preden so prestopili prag večnosti.
Obletnica posvetitve naše cerkve
naj bo za nas župljane priložnost,
da preverimo, kako se naše

življenje ujema z evangelijem in na
katerem temelju zidamo svojo
duhovno zgradbo. Prenova Cerkve se
začne z liturgijo in se najbolj izraža v
liturgiji.
S hvaležnostjo se bomo ta dan
spomnili in zahvalili vsem, ki so s
svojim delom in žrtvijo nam gradili
skupni župnijski dom. Prav tako pa
bomo prosili zase in za mladi rod, da
bo tudi jutri pričeval in živel lepoto
krščanskega oznanila.
Še vedno nas spremlja bolečina, da je
čas korone razredčil naše oltarno
občestvo. Veseli pa nas, da ste vanj
stopile družine, ki ste si na Kokrici
ustvarile dom. Pri nas ste vedno
dobrodošli.
Hodimo skupaj, gradimo skupaj!
NAŠ VSAKDANJI MISIJON

Na današnjo misijonsko nedeljo še
posebej molimo za misijonske poklice.
Prav bo tudi, da se zavemo – vsi smo
misijonarji, odgovorni za svoje brate
in sestre. Danes se moramo svojega
misijonskega poklica zavedati še
veliko bolj, saj so razmere, v katerih
živimo naš vsakdan, precej podobne
misijonskim. V koncilskem odloku o
misijonski dejavnosti Cerkve beremo:
»Kristjani, naj živijo kjerkoli, morajo
z življenjskim zgledom in s
pričevanjem besede tako razodevati
novega človeka, ki so ga oblekli s
krstom, in moč Svetega Duha, ki jih je
okrepil z birmo, da bodo drugi ljudje
videli njihova dobra dela in slavili
Očeta ter popolneje dojemali resnični

smisel
našega
življenja
in
vseobsegajočo
vez
človeškega
občestva.«
Moj misijon je med ljudmi, s katerimi
živim.
Po: S. Čuk
Na misijonsko nedeljo so na pultu pri
izhodu iz cerkve »kuvertice« z
obrazcem dohodnine, ki jo lahko
namenite misijonskemu središču.

Zahvala
Finančna uprava Republike Slovenije
nam je dne 30. 9. 2022 poslala
obračun donacij iz dela dohodnine na
TRR župnije Kokrica v višini 67,24 €
in na TRR Karitas v višini 6,05 €.
Hvala vsem, ki ste se odločili za dar.
Dar boste lahko namenili tudi v
prihodnje.
Do konca leta imajo vsi dohodninski
zavezanci možnost, da dodelijo
oziroma prerazporedijo del svoje
dohodninske obveznosti za leto 2022
upravičencem, med katere sodi tudi
naša Župnija in Župnijska karitas
Kokrica (navedeni sta na seznamu
upravičencev do donacij za leto
2022). Kdor želi nameniti del
dohodnine naši Župniji ali Župnijski
karitas (skupaj do 1 %), lahko to stori
do 31.12.2022, in sicer preko portala
eDavki ali izpolni pisno zahtevo, ki jo
lahko vzamete na žegnansko nedeljo
in bo na pultu pri izhodu. Lahko si jo
natisnete iz spleta. Pisni zahtevek (v
obrazec pri upravičencih se vpiše
ŽUPNIJA
KOKRICA,
davčna
številka 12263800 in odstotek
namenitve; oziroma ŽUPNIJSKA

KARITAS
KOKRICA,
davčna
številka 67285830 in odstotek
namenitve) izročite ali pošljete na
Finančni urad Kranj, p.p. 122,
Koroška cesta 21, 4001 Kranj ali
izročite v zakristiji gospodu župniku
do vključno 28.12.2022, da bo do
roka posredovan Finančni upravi.

PRAZNIK VSEH SVETIH
IN VERNIH DUŠ
Kdo so vsi sveti? In kdo vsi verni rajni?
Je svetništvo res le za izbrance? Če se
izrazim po šolsko: svetništvo za
kristjana ni eden od izbirnih predmetov,
temveč obvezna vsebina! To ni opcija,
temveč edina možna pot! Ki se seveda
lahko pokaže v velikih, izrednih
dejanjih, trpljenju, celo mučeništvu, a je
lahko tudi neopazna, mala pot, pot
majhnih, vsakodnevnih žrtvic in
podarjanj! Vsi sveti torej niso le svetek
svetnikov, zapisanih v litanijah, temveč
tudi svetek vseh mojih pokojnih
sorodnikov, prijateljev, znancev, ki so
živeli polno in odrešeno in za katere sem
prepričan, da svoje odrešenje živijo v
večnosti in h katerim molim. Spomin
vseh vernih rajnih pa je svetek vseh
tistih mojih pokojnih sorodnikov,
prijateljev in znancev, v katerih
odrešenjsko držo malo dvomim. In
zanje molim!
G. Čušin, Na tretji strani
Poslavljanje od ljudi, ki so nam bolj ali manj
blizu, ki so del našega življenja ali pa jih
poznamo samo do daleč, ki bi jih pogosto
želeli še imeti ob sebi, se nam dogaja vsak
dan znova. Če to hočemo ali ne. Včasih je
slovo težko že takrat, ko odhaja nekdo

samo za nekaj časa, pa vemo, da se bo vrnil.
Kako čisto drugače pa je seveda takrat, ko
nekdo umre in ga v takšni obliki, kot je tu in
sedaj, ne bo nikoli več. Takrat se za mnoge
zruši svet in traja kar nekaj časa, da se spet
poberejo. So pa tudi takšni, ki se ne
poberejo nikoli več in neizmerno žalujejo do
svoje smrti. Vendar vsak človek žaluje na
svoj način in je težko reči, kaj je normalno
žalovanje. Koliko časa smeš normalno
žalovati, kako se moraš vesti in podobno.
Vsekakor pa nam ti dnevi ponujajo
možnost, da se na poseben način ustavimo
pri prijetnih trenutkih, ki smo jih doživeli z
našimi bližnjimi, a so se od nas na tem svetu
žal že poslovili. Naj nam molitev zanje in
prižgan plamen sveče pomaga, da se v nas
prebudi toplina in ne le žalost.
Po: M. Klevišar

Ob pogrebih duhovnik moli poslednje
priporočanje ali slovo. S to molitvijo
se žalujoči poslovimo od dragega
pokojnika.
S
tem
izrazimo
pripravljenost, da mu dovolimo, da
odide k Bogu. Položimo ga v Božje
roke. Sveto pismo nam pravi, da so
duše pravičnih v Božjih rokah. Že
sedaj se jim izročimo, da bomo v uri
našega odhoda dozoreli za nebesa.
Bralci Božje besede:
Sobota zvečer
Justi Gašperlin in Mojca Naglič
30.10.2022 ob 8.00
Mojca Zabret, Marinka Delavec
30.10.2022 ob 10.00
Ajda Štempihar, Rudi Čebulj
6.11.2022 ob 8.00
Jure Sajovic, Špela Sajovic
6.11.2022 ob 10.00
Blaž Gašperlin, Stanka Grah

