
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
16. PON 
sv. Honorat 18.h  +   Ana Žepič (T.K.) Pred nedeljo 

Svetega Pisma 
bomo imeli 
tridnevnico. 

15 minut po sv. maši 
bomo brali božjo 

besedo: 
četrtek, 19.1.: 

biblična skupina 
petek, 20.1.: 

člani ŽPS 
sobota, 21.1.: 

birmanci 

17. TOR 
sv. Anton (Zvonko) 7.30       za zdravje 

18. SRE 
sv. Marjeta Ogrska 18.h  +   Damjan Debeljak 

19. ČET 
sv. Makarij Aleksandr. 18.h  +   starši Kokalj in Dovjak 

20. PET 
sv. Fabijan 

18.h  +   Mirko 30. d. in Milena 
              Škufca 

21. SOB 
sv. Agnes (Neža) 18.h  +   Marija Homan 

22. NED 
3. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marica in Franc Robljek 
              in starši Kopač  

Čistilke in krasilke 
cerkve lepo 

povabljene na letno 
srečanje, ki bo v 
ponedeljek, 23. 

januarja po sv. maši. 

23. PON 
sv. Henrik Suzo 18.h  +   starši Špendal 

24. TOR 
sv. Frančišek Saleški 7.30       v zahvalo 

25. SRE 
Spreobrnitev ap. Pavla 18.h  +   Jože in Finžgarjevi Sveta birma bo 

letos 22. 4. ob 10.h. 
 

Birmanci imajo 
duhovne vaje od 

27. do 29. januarja. 
 

Birmanski botri 
lepo povabljeni na 
pripravo poslanstva 
v torek, 31.1. ob 19. 
uri na Zlato polje. 

26. ČET 
sv. Timotej in Tit 18.h  +   Ivan Novak 

27. PET 
sv. Angela Merici 18.h  +   starši Kristan in Metka 

28. SOB 
sv. Tomaž Akvinski 18.h   +   Mihael Kodrič 

29. NED 
4. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Janko in Micka Oman 

Ob smrti + Mira Škufce so darovali za več maš: družina 
Marolt, družina Naglič, družina Škufca iz Višejca in 
družina Ovsenik. 10 maš se daruje na Trsteniku. 

Prvo sveto obhajilo 
bo letos 21. maja ob 

10. uri. 

Zahvala trikraljevskim kolednikom in darovalcem.  
Zbrali so: trikraljevska akcija 1.831,78 €, 
adventna akcija: 206,53 €. Dar je sprejelo misijonsko 
središče. 
 

Priprava na zakon: 27. – 29. januar, zupnija.kranj@rkc.si 

Hvala vsem zvestim 
naročnikom Družine 

in Ognjišča. 
Prispevek izročite 
ge. Justi Gašperlin 

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

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

 
 

 
 

Tisti čas je Janez Krstnik  
zagledal Jezusa,  

da prihaja k njemu, in je rekel:  
»Glejte, Jagnje Božje,  
ki odjemlje greh sveta.  

Ta je tisti, o katerem sem rekel:  
Za menoj pride mož,  

ki je pred menoj,  
kajti bil je prej kakor jaz.  
In jaz ga nisem poznal,  
vendar sem zato prišel  

in krščujem z vodo,  
da se on razodéne Izraelu.«  

(Jn 1,29–32) 

 
JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA 

GREH SVETA 

 

V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja 
»Jagnje Božje«. Naziv »Jagnje Božje« 
nam pojasni že Stara zaveza. Izraelcem v 
Egiptu je bilo jagnje in njegova kri na vratih 
rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako 
Boga prosili za odpuščanje grehov prav z 
darovanjem jagnjeta. Prerok Izaija napove 
trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot 
jagnje, in tudi Janez Krstnik nam predstavi 
Jezusa samega kot »Jagnje Božje, ki 
odvzema greh sveta«. 

Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je 
današnjemu človeku beseda greh. Mnogi 
rajši rečejo »napaka, slabost, okoliščine, 
dednost« … Vse to izraža nekaj 
nepravilnega, toda odriva osebno 
odgovornost, medtem ko greh zajame prav 
to.   
Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: 
vojne, vse oblike nasilja, velik del svetovne 
populacije je brez osnovnih pravic, plača 
številnih delavcev je prenizka za prehrano 
družine in pokrivanje življenjskih stroškov, 
klimatske spremembe uničujejo planet ... 
Temu seznamu lahko nenazadnje dodamo 
še razdeljenost krščanstva. Vse to je »greh 
sveta«. 
Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar 
pobije akterje tega zla. To pomeni pregnati 
nasilje s še večjim nasiljem. To ni rešitev! 
To je udeležba pri »grehu sveta«, grehu, ki 
je združenje grehov posameznikov. 
Jezus prihaja v ta naš svet in postane 
»daritveno jagnje« za uničenje greha 
sveta. On osvobaja vsako osebo posebej 
tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne 
rešuje le osebe, temveč reši skupnost. Da 
to lahko stori, je potrebno, da posameznik 
začne gledati na greh in grešnike kakor 
Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed 
nas postane sodelavec pri odvzemanju 
greha sveta. Da bi pa to človek lažje 
dosegel, je prav, da svojo moč črpa v 
Jezusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam 
namreč Jezus vsak dan znova daruje pri 
sveti maši. Ko vstopa v naše srce, nam 
daje moč, da se lažje spopadamo z grehi 
tega sveta. 

 

 



Otroci smo, Božji otroci! 
 

Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, 
naj vedno znova začenjamo svojo pot 
vere. Naj nas preseneča Božja izbira, 
da je on sam na naši strani, da je 
solidaren z nami grešniki in da svet 
rešuje zla tako, da ga popolnoma 
prelaga nase. Od Janeza Krstnika se 
učimo in si ne domišljamo, da Jezusa 
že poznamo, da o njem že vse vemo 
(prim. Jn 1,31). Ni tako. Ustavimo se 
pri evangeliju, morda se celo zazremo 
v Kristusovo ikono "Svetega obličja". 
Premišljujmo z očmi in še bolj s 
srcem in pustimo, da nas pouči Sveti 
Duh, ki nam v notranjosti govori: To 
je on! Božji Sin je, ki je iz ljubezni 
postal darovano jagnje. On, on sam, 
samo on je trpel in odkupil greh 
vsakega od nas, greh sveta in tudi 
moje grehe. Vse. Vse je naložil nase 
in nam jih odvzel, da bi končno lahko 
bili svobodni in ne več sužnji zla. Da, 
še vedno smo ubogi grešniki, a 
vendar ne sužnji, ne, ne sužnji: otroci 
smo, Božji otroci! 
Obrnimo se k Devici Mariji s prošnjo, 
naj nam izprosi moči pričevati o 
njenem Sinu Jezusu; da bi o njem 
pričevali z veseljem, z življenjem, 
osvobojenim od zla, in z besedo, 
prežeto z vero in iskreno hvaležnostjo. 

papež Frančišek 
 

Zakaj bi svoj sklep odlašal na jutri?  
Vstani in takoj začni! Reci: 

zdaj je čas, da delam,  
zdaj je čas, da se bojujem,  

zdaj pravi čas, da se poboljšam.  
(Tomaž Kempčan) 

22. januar 
Nedelja Svetega Pisma 

 
V tednu pred nedeljo Svetega Pisma 
priporočam družinam, da starši z 
otroci vsaj en večer ob družinski mizi 
preberete eno svetopisemsko zgodbo 
in se med seboj pogovorite o prebrani 
božji besedi. Ali bo šlo? 
Evangelij ni samo knjiga z 
uporabnimi navodili, temveč kraj 
srečevanja s Kristusom. 
Več informacij: 
www. svetopisemskimaraton.si. 
 

 
 
Kaj je Biblija? 
 

Biblija je najpomembnejša knjiga na svetu. 
Imenujemo jo tudi Sveto pismo.  
V njej je zapisano, kar vemo o Bogu. 
Sveto pismo nam pripoveduje, kako zelo nas 
Bog ljubi.  
Po besedah Svetega pisma nas Bog 
neposredno nagovarja. 
 

Sveto pismo ni knjiga s starimi pravljicami .  
Ko berem Sveto pismo, vem: Bog sam mi sedaj 
govori. 
Če na primer v Svetem pismu piše:  
»Vi ste luč sveta« (Mt 5,14),  
smo s tem mišljeni tudi mi, današnji kristjani.  
Bog od nas pričakuje, da bo po  nas na svetu 
svetlo in lepo. 

Ali drži, kar piše v Svetem pismu? 
 

Vse v Svetem pismu, kar naj bi brezpogojno 
vedeli o Bogu in o svoji poti k Njemu, drži. 
 

Z Božjo pomočjo svetopisemski avtorji 
pripovedujejo, kar so razumeli o Bogu in kar je 
Božje ljudstvo z njim doživelo.  
Pripovedujejo v svoji govorici in z znamenjem 
svojega časa. 
 

Kaj bi se zgodilo, če bi s Svetim pismom ravnali 
prav tako kot s svojim mobilnim telefonom? 
Če bi se obrnili, ker smo ga pustili ležati doma, 
in šli nazaj, da bi ga vzeli, če bi ga večkrat na 
dan vzeli v roko, če bi v Svetem pismu prebirali 
Božja sporočila, kot prebiramo sporočila na 
mobilnem telefonu?« (papež Frančišek) 

Po: Youcat za otroke 
 

Ne zanemarjajmo duhovnega branja. 
Tovrstno branje je okrepilo nešteto 
ljudi in mnogo svetnikov. 
 

Teden molitve za edinost 
 

Molitev za edinost ima velik pomen, 
ko poteka skupaj z bojem proti 
vsemu, kar nas krivično deli kot ljudi, 
ki smo ustvarjeni po Božji podobi in 
moramo biti zato deležni enakega 
dostojanstva. Teden molitve za 
edinost bo potekal od 18. do 25. 
januarja 2023. 
Osrednje besedilo, ob katerem bomo 
premišljevali in molili, je vzeto iz 
preroka Izaija in se glasi: »Naučite se 
delati dobro, skrbite za pravico. 
Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte 
siroto, branite vdovo.« 
Ekumenizem ni samo molitev, ampak 
tudi konkretno sodelovanje med 
kristjani in drugimi skupnostmi. V 

tem smislu so pri nas izjave Sveta 
krščanskih cerkva in islamske 
skupnosti, v katerih se soglasno 
zavzemajo za temeljne krščanske 
vrednote. Lani so se v takšni izjavi 
izrekli v prid tradicionalnega 
pojmovanja družine in zakona. 
 
YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kakšna nevarnost izhaja iz medijev? 
 

Mnogi ljudje, predvsem otroci, verjamejo 
temu, kar so videli v medijih. Če se v 
znamenje zabave poveličuje nasilje, se 
odobrava asocialno obnašanje in se 
človeška spolnost banalizira, so se 
spozabili tako odgovorni v medijih kot 
tudi nadzorni organi, ki bi to morali 
prepovedati.         (KKC 2496, 2512) 
 

Ljudje, ki delajo v medijih, se morajo vedno 
zavedati, da imajo njihovi izdelki vzgojni 
učinek. Mladi se morajo vedno znova 
kontrolirati, ali lahko uporabljajo medije 
svobodno in s kritične distance ali pa so jih 
določeni mediji že zasvojili. Vsak človek je 
odgovoren za svojo dušo. Kdor prek 
medijev konzumira nasilje, sovraštvo in 
pornografijo, duhovno otopi ter sam sebi 
škoduje.  

 

Bralci Božje besede: 
 

Sobota zvečer 
Justi Gašperlin in Mojca Naglič 

22.1.2023 ob 8.00 
Kristina Leskovar, Marta Rudež 

22.1.2023 ob 10.00 
Zakonca Grah 

29.1.2023 ob 8.00 
Matija Strniša, Maja Strniša 

29.1.2023 ob 10.00 
Mateja Lavtar, Vincenc Borovnik 


