
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
2. PON 
sv. Bazilij Veliki 18.h  +   Angela in Drago Cafuk 

Zahvala 
Vsem, ki ste 
darovali za 

ogrevanje cerkve 
Bog povrni. 

 
Prav tako vsem, ki 

ste oblikovali 
devetdnevnico, 
spremljali na 

domove Marijo 
romarico in 

obogatili bogoslužje 
z lepim petjem. 

3. TOR 
Jezusovo ime 

7.30  +   za razumevanje 
               v družinah 

4. SRE 
sv. Elizabeta Seton 18.h  +   Minka in Martin Mrgole 

5. ČET 
sv. Janez Nep. Neumann 

17.h       adoracija 
18.h       za duhovne poklice 

6. PET 
Gospodovo 
razglašenje 

9.h    +   Jože Jordan 
18.h  +   Marija Jerič, 1.obl. 

7. SOB 
sv. Rajmund Penjafort. 

7.30  +   Anton Buček, 30.dan 
18.h  +   Miha, Peter in Manca 
              Naglič 

8. NED 
JEZUSOV KRST 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  Jerina  

9. PON 
sv. Hadrijan 18.h  +   Franc Jauh Na Gospodovo 

razglašenje (prvi 
petek) bom preko 

dneva obiskal 
bolnike in ostarele z 
božičnim obhajilom. 

10. TOR 
sv. Gregor Niški 7.30  +   Janez Miklavčič 

11. SRE 
sv. Pavlin Oglejski 18.h  +   Milan Klemenčič, obl. 

12. ČET 
sv. Tatjana 

18.h  +   Franc Mrak, starše, 
              brate in sestro Brezar Redni verouk se 

prične 9. januarja. 13. PET 
sv. Hilarij 

18.h  +   Jože in Francka 
               Zupančič 

14. SOB 
sv. Odon (Oton) 18.h   +  Marko Jeršin  

Oratorijski 
animatorji 
Vsi, ki ste 

pripravljeni letos 
oblikovati oratorij, 
lepo povabljeni na 
sestanek v soboto, 

14. januarja po sveti 
maši. 

15. NED 
2. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  starši Grah  

Namesto cvetja na grob + Mirotu Škufci so darovali za 
svete maše: 3 zakonska skupina, 2 Nagličevi, po eno 
Knetovi, Andreja z družino, bratovščina odraslih skavtov, 
Gašperlinovi in Štrosovi 
 
Veroučenci ste povabljeni na praznik treh kraljev, da pri 
maši ob 18 h položite pred jaslice dar za misijone, ki ste 
ga zbirali v adventu. Nadenite si trikraljevske krone. 

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

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

 
 

 

 
 

Dobri Jezus. Stopili smo v novo koledarsko 
leto. Blagoslavljaj vse dni tega leta, tvoja 

nebeška mati Marija pa naj z našimi angeli 
varuhi stopa z nami po vseh naših poteh. 

Daj, da bomo v tem letu zgled tvoje ljubezni 
med našimi sovrstniki, hkrati pa nam 

pomagaj, da bomo prinašali veselje med vse 
ljudi. Naj bo naše življenje takšno, da se 

bomo ob koncu leta z veseljem in ponosom 
ozirali nazaj, ker smo izpolnili zastavljene 

načrte. Amen 

MARIJINO MATERINSTVO 
 

Novo leto – sveta Marija, božja mati 
 

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z 
Jezusom, premišljevala v svojem 

srcu. Kdo ve, če ne tudi o njegovem 
trojnem rojstvu? 

Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v 
začetku vseh začetkov. Je rojen, ne 

ustvarjen. 
Drugo rojstvo je iz Device Marije ter 
se je zgodilo v določenem času in 
kraju. To drugo Jezusovo rojstvo 
dobiva svojo dopolnitev v tretjem: 
Jezus se rojeva v človeških srcih. Po 
stvarstvu v vseh, saj smo vsi 
ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu 
pa v tistih, ki so določeni za 
posinovljenje. Če bi bil človek le 
Božja stvar, bi Boga klicali le za 
Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, 
bi ga klical za Gospodarja. Ker smo 
po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, 
postali Božji otroci, smemo Bogu reči 
Oče. Ker se je v nas rodil po 
Marijinem posredovanju, smemo tudi 
njo imeti za Mater.  



GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
(SVETI TRIJE KRALJI) 

 

  
 

Po kratkem presledku od Jezusovega 
rojstva obhajamo 6. januarja slovesnost 
njegovega razglašenja. Njega, ki ga je 
Marija povila, je na današnji dan spoznal 
svet. Jezus se danes razodene svetu kot 
Bog. Naši zastopniki so sveti Trije kralji, 
ki so sledili zvezdi in šli počastit Jezusa. 
Tudi na obzorju vsakega vernika se 
pogosto prikaže zvezda. To je notranji 
Božji navdih, ki vabi vernika k 
velikodušnim dejanjem. 
Kakor so sveti Trije kralji obdarovali 
Gospoda z zlatom, kadilom in miro, tako 
tudi mi poiščimo v svojih srcih primeren 
dar, s katerim bomo počastili 
Odrešenika. 
 
Apostol Matej nam poroča, da so »prišli 
modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: 
'Kje je novorojeni judovski kralj? Videli 
smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, 
in smo se mu prišli poklonit'« (Mt 2,1–
3). Modri, ki jih je krščanska tradicija 
poimenovala trije kralji, so bili tedanji 
učenjaki, ki so se ukvarjali z 
astronomijo, s proučevanjem zvezd in 
preiskovanjem preroških napovedi.  

Ko so modri na nebu opazili nenavadno 
zvezdo, so jo povezali s to napovedjo in 
se odpravili na dolgo pot, da bi se 
poklonili temu novorojenemu kralju, ki 
bo zavladal celemu svetu. Kralj Herod 
Veliki, ki je tedaj vladal Izraelu, se je 
krčevito oklepal svojega prestola in se je 
zelo bal, da bi mu ga kdo spodmaknil. 
Vse, za katere je sumil, da bi mu bili 
nevarni, je takoj uničil. Zato se je tudi 
tako zelo prestrašil, ko so predenj prišli 
modri z vprašanjem o novorojenem 
kralju. Nihče v Jeruzalemu in okolici pa 
ni vedel nič o kakšnem novorojenem 
kralju.  
Zviti Herod je poklical modre, jih 
napotil v Betlehem ter jim zabičal, naj 
mu pridejo povedat, kje je novorojeni 
kralj, da ga bo šel tudi sam počastit, v 
resnici pa se ga je hotel znebiti. Nič 
hudega sluteči modri so se odpravili za 
zvezdo, ki jih je pripeljala v Betlehem. 
»Stopili so v hišo in zagledali dete z 
Marijo, njegovo materjo. Padli so 
predenj in ga počastili. Nato so odprli 
svoje zaklade in mu darovali zlata, 
kadila in mire« (Mt 2,11). 
Naj bo današnji praznik priložnost, da se 
mu tudi mi iz srca poklonimo!  

Po: F. Cerar 

 
Herod jim je naročil, naj mu na poti 
nazaj poročajo, kje so našli otroka, da se 
mu bo šel tudi sam poklonit. V resnici 
pa ga je sklenil umoriti. Zato se je 
modrim v sanjah prikazal Gospodov 
angel in jih opomnil, naj se v svojo 
deželo vrnejo po drugi poti.  

Ta dogodek ima še globlji pomen: kdor 
je bil navzoč ob jaslicah, kdor je izkusil 
Božjega otroka, kdor je v njegovih očeh 
začutil ljubezen, ki mu sije naproti, ta ne 
more več hoditi po starih poteh. Domov 
se mora vrniti po drugi poti. Spremenjen 
bo hodil po svoji poti – in se med potjo 
vedno bolj spreminjal. 
 
 

Mladostniki želijo spremljevalce 
1. Ne pozabi jih kdaj potrepljati po rami. 
Najstniška leta so leta dejavnosti in rasti. 
Pokaži svoje zanimanje za tisto, kar je 
zanje zanimivo, kar jim pomeni 
dogodek. Porabi več časa za 
spodbujanje dobrega kot za kaznovanje 
slabega. 
2. Daj jim čas, ko bodo lahko sami. To 
je pogosto krepčilo, zato jim daj čas, da 
bodo stvari premislili. Spoštuj njihovo 
željo po zasebnosti. 
3. Pusti odprte vse oblike medsebojnih 
odnosov. Mogoče mladostniki ne 
razumejo niti samih sebe, si pa želijo 
starše, h katerim lahko gredo z 
gotovostjo, da jih bodo razumeli in jim 
bodo marsikaj razložili. 
4. Poslušaj. Mladi ljudje pričakujejo, da 
boš to znal. Če ne znaš, se tega čimprej 
nauči. 
5. Stoj ob njih, ne nad njimi. Pokaži tiho 
zanimanje za to, kako se mladi oblačijo 
in kam hodijo. Podpiraj jih, da bodo 
mogli sami živeti po njihovo, ne po 
tvoje. Stoj jim ob strani. Mladostniki 
želijo spremljevalce, ne pa nergačev, ki 
bodo sitnarili za vsako malenkost. 

 

Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini 

 

BOŽJA POMOČ 
 

Željno se oziram v višave, od kod mi 
pride rešitev. 
Pomoč mi prihaja od Gospoda, ki je 
ustvaril nebo in zemljo. 
Ne bo pustil, da ti spodrsne noga,  
ne bo zadremal, saj je tvoj varuh. 
Gospod ne zaspi in ne zadremlje,  
on varuje Božje ljudstvo. 
Bog bo varoval tudi tebe,  
njegova desnica bo tvoja obramba. 
Ne bo ti škodilo sonce podnevi ne luna 
ponoči. 
Gospod te bo obvaroval vsega hudega, 
Gospod bo varoval tvoje življenje. 
Gospod te varuje od rojstva do smrti,  
zdaj in na veke.      Po: Youcat – Molitvenik za mlade, Ps 121 
 

 
 
 

Bralci Božje besede: 
 

Sobota zvečer 
Justi Gašperlin in Mojca Naglič 

8.1.2023 ob 8.00 
Mojca Zabret, Marinka Delavec 

8.1.2023 ob 10.00 
Anamarija Z. Grašič, Julija Grašič 

15.1.2023 ob 8.00 
Milan Grah, Nada Zelko 

15.1.2023 ob 8.00 
Vesna Rogl, Rudi Čebulj 

 


