
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
19. PON 
sv. Urban V. 18.h  +   Ivan in Francka Lombar Luč miru iz 

Betlehema bodo 
skavti prinesli v 

nedeljo, 18. decembra 
k maši ob 10. uri. 

20. TOR 
sv. Vincencij Romano 

7.30  +   Janez Rihter 
18.h  +   Franc in sinova Strniša 

21. SRE 
sv. Peter Kanizij 

18.h  +   Janko in Angela 
Kisovec 

22. ČET 
sv. Frančiška K. 
Cabrini 

18.h  +  Franc Perhavec  Spovedovanje pred 
praznikom bo vsak 

večer ob 17. uri. 23. PET 
sv. Janez Kancij 18.h  +   Veronika in Vid Pohar 

24. SOB 
sveti večer 

7.30  +   Marija Cvirn 
17.h  +   Mihaela Ličen, obl. Bolnike bom obiskal 

v četrtek, 
22. decembra. 25. NED 

BOŽIČ 

0.h        za žive in umrle župljane 
9.h    +  Ladislav Kovačič 
17.h  +   Dragica Polajnar 

26. PON 
sv. Štefan 

8.h    +   Janez Zabret 
10.h  +   Štefan Zelko Koledovanje - 

trikraljevska akcija 
 

Blagoslov kolednikov 
bo na praznik sv. 
Štefana pri maši 

ob 10. uri. 
Domove bodo 

obiskali z voščilom in 
zbirali darove za 

misijone do petka, 
30. decembra. 

Kontakt: Stanka Grah, 
tel 070 430 963 

27. TOR 
sv. Janez evangelist 7.30  +   Malka Munda 

28. SRE 
nedolžni otroci 18.h  +   Angela Oselj 

29. ČET 
sv. Tomaž Becket 18.h  +   Milena Škufca, obl. 

30. PET 
Sveta Družina 18.h  +   Rudi in starši Majcen 

31. SOB 
sv. Silvester 17.h   +   Tončka in Jože Arnež 

1. NED 
Marija Božja mati 

9.h        za žive in umrle župljane 
17.h  +   Franc Kern 

Adventni koledar vzemite na pultu pri oglasni deski. 
Besede slovenskih misijonarjev nas vodijo na misijonska 

polja. Veroučenci, dokončajte »dobrodelno kocko.« 
Prinesli jo boste k jaslicam na praznik svetih treh kraljev. 

Božična devetdnevnica: 
Raduj, raduj se, Izrael, saj rojen bo Emanuel! 

Pri bogoslužju bomo otroci in odrasli prisluhnili 
preprostemu razmišljanju Tadeje Roblek 

»Nina in božične zgodbe, kot jih piše življenje.« 

Binkoštna dvorana 
bo v četrtek, 

29. decembra ob 
16.30. uri.  

 
Po maši pa bo 

biblična skupina. 

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

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

 
 

 
 

Noč se spušča v Betlehem 
 

Noč se spušča v Betlehem, 
vsi ljudje počivajo, 
Jožef in Marija pa na vrata trkata 
in čakata usmiljenja 
 

Prav nihče ju ni sprejel, 
vsakdo zase le skrbi. 
In tako še vedno ni prostora za Boga 
med množico ljudi. 
 

Sredi strojev in raket 
mir in sreča zginjata. 
Jezus pa prihaja še, prinaša upanje 
v boljši svet za vse. 
 

Ko stojiš ob jaslicah, 
Jezusu odpri srce. 
Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, 
božiča ni in sreče ni. 

V dnevih, ko bodo angeli 
oznanili »Slava Bogu na 
višavah in na zemlji mir 
ljudem, ki so blage volje«, naj 
vas angel miru vodi v domači 
Betlehem, kjer boste postavili 
jaslice, ob katerih utrjujte vero 
v božje dete, ki naj vas utrjuje v 
veri, da ste sposobni za 
ljubezen in krščansko življenje. 
Božič praznujmo tako, da bodo 
naši domovi postali svetlejši in 
toplejši. Žarki božične luči naj 
ostanejo v vašem srcu in 
presvetlijo vse dneve novega 
leta. 
Blagoslovljen božič in srečno 
novo leto vam želi Jože Klun, 
župnik. 

 



Božična poslanica 
slovenskih škofov 

 
Odprimo srca 

in sprejmimo Novorojenega 
 

Božič je praznik rojstva Božjega sina. 
Lukov evangelij skoraj mimogrede 
pove, da za sveto družino v 
prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). 
Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil 
vzrok za to pomanjkanje sočutja ali 
strah pred tujci, lahko je bil razlog 
tudi v neobčutljivosti za stisko 
bližnjega. 
Ob tem se samo od sebe pojavi 
vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in 
Marija potrkala na naša vrata. Bi našli 
prostor zanju in bi ju sprejeli? Na 
videz naključno novico o 
pomanjkanju prenočišča, ki je sveto 
družino prignala v hlev, evangelist 
Janez poglobi in poudari, da je prišel 
med svoje, vendar ga njegovi niso 
sprejeli (Jn1,11). 
Božič nas vabi, da se ustavimo, 
pomislimo nase in na svoje življenje. 
Kakšni so odnosi, koliko časa si 
vzamemo za družino, zase in za 
Boga? Kako praznujemo? Pomembno 
je, da prepoznamo njegov prihod in 
da praznovanje v nas obrodi duhovne 
sadove, za kar moramo odpreti vse 
čute in pogled v luči vere. Spodbudo 
za spremembo in rast lahko najdemo 
pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne 
prilagajamo temu svetu, ampak se 
preobražamo z obnovo svojega uma, 
da bomo lahko spoznavali, kaj hoče 

Bog, kaj je dobro, njemu všeč in 
popolno (Rim 12,2). 
Sv. Pavel govori o prenovi naše 
notranjosti. Spreobrnjenje, h 
kateremu smo povabljeni, mora segati 
v globino našega odnosa z 
resničnostjo o nas samih. Prosimo 
Gospoda, da bi postali pozorni na 
njegovo navzočnost, da bi slišali, 
kako tiho, a vztrajno trka na vrata 
našega bitja. Molimo, da bi v 
notranjosti ustvarili prostor zanj. 
Prosimo, da bi Novorojenega 
prepoznali v tistih, po katerih nas 
najbolj nagovarja; to je po otrocih, 
trpečih, beguncih, obrobnih in revnih 
tega sveta. 
V imenu slovenskih škofov vsem 
duhovnikom, redovnicam in 
redovnikom, krščanskim občestvom, 
Slovencem doma in po svetu ter 
drugim krščanskim Cerkvam in 
skupnostim želim blagoslovljen 
božič. Naj nam praznovanje rojstva 
Božjega sina prinese miru, veselja in 
novega upanja. 

Msgr. Dr. Andrej Saje 
Novomeški škof in predsednik SŠK 

 
 

Bralci Božje besede: 
 

Sobota zvečer 
Justi Gašperlin in Mojca Naglič 

25.12.2022 ob 9.00 
Janez Sajovic, Petra Tomažič 

25.12.2022 ob 17.00 
Jera Sitar, Vesna Rogelj 

1.1.2023 ob 9.00 
Jure Sajovic, Špela Sajovic 

 

 
 

Ko je to premišljeval, glej,  
se mu je v sanjah prikazal  
Gospodov angel in rekel:  

»Jožef, Davidov sin,  
ne boj se vzeti k sebi Marije, 
svoje žene; kar je spočela,  

je namreč od Svetega Duha.  
Rodila bo sina  

in daj mu ime Jezus,  
kajti on bo svoje ljudstvo  

odrešil grehov.«  
Vse to pa se je zgodilo,  

da se je izpolnilo,  
kar je Gospod rekel  

po preroku:  
Glej, devica bo spočela  

in rodila sina in imenovali  
ga bodo Emanuel,  

kar pomeni Bog z nami.  
 

(Mt 1,20–23) 
 

Kot se je moral sv. Jožef predramiti iz 
sna, moramo tudi mi vstati in delovati. 
Vera nas namreč ne vzame iz sveta, 
ampak nas vanj še globlje umesti. Vsak 
izmed nas namreč opravlja posebno 
nalogo v pripravi Božjega kraljestva na 
svetu. Tako kot je bil dar družine zaupan 
svetemu Jožefu, sta dar družine in njeno 
mesto v Božjem načrtu zaupana tudi 
nam. Angel je Jožefa posvaril pred 
nevarnostmi, ki so pretile Jezusu in 
Mariji. Enako nas Bog v našem času 

kliče, da prepoznamo nevarnosti, ki 
grozijo našim družinam in jih varujemo 
pred zlom našega časa. 
Svet danes potrebuje dobre in močne 
družine. Družine, ki so svete in polne 
ljubezni. Tako bodo lahko varovale 
lepoto in resnico družine v Božjem 
načrtu ter bodo podpora in zgled za 
druge družine. Vsaka grožnja družini je 
grožnja za samo družbo. Prihodnost 
človeštva prihaja po družini. Zatorej, 
varujte svoje družine. Bodite zgledi 
ljubezni, odpuščanja in pozornosti, 
bodite svetišče spoštovanja do življenja, 
s tem da razglašate svetost vsakega 
človeškega življenja od spočetja pa vse 
do naravne smrti. Če bi vsaka krščanska 
družina v polnosti živela svojo plemenito 
poklicanost, bi bil to velik dar za družbo. 
Torej, predramite se iz spanja in bodite 
skupaj z Jezusom in Marijo pripravljeni 
prehoditi pot, ki jo je Gospod zarisal za 
vsakega izmed vas. 

 

Po: Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi 

 
 

PRVI SVETI VEČER OBHAJAMO V 
SOBOTO. OB 17. URI. 
MED MAŠO BLAGOSLOVIMO JASLICE 
V CERKVI. TUDI DOMA PRIPRAVITE 
VSE ZA BLAGOSLOV DOMAČIH JASLIC 
IN DOMA. NAJ MOLITEV DRUŽINE TA 
VEČER KLIČE BOŽJE VARSTVO NA VAŠ 
DOM IN VARUJE VAŠE DUŠNO IN 
TELESNO ZDRAVJE. 
NE POZABITE BOŽIČNE PESMI IN 
DESETKE ROŽNEGA VENCA »KI SI GA 
DEVICA RODILA« 
 


