
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
30. PON 
sv. Martina 18.h  +   Karolina Jakun Krstna nedelja bo 

5. februarja. 
Priglasitev in 
priprava bo v 

ponedeljek, 30. 
januarja po maši. 

31. TOR 
sv. Janez Bosko 

7.30  +   starše Sobočan 
               in Klemenčič 

1. SRE 
sv. Brigita Irska 18.h  +   Božidar Malovrh 

2. ČET 
Jezusovo darovanje 

7.30  +   p. Leopold Grčar 
18.h       za duhovne poklice 

Priprava na 
poslanstvo botra bo 
v torek, 31. januarja 
ob 19. uri v župniji 
Kranj Zlato polje 

3. PET 
sv. Blaž 18.h  +   Anica Žepič 

4. SOB 
sv. Ansgar (Oskar) 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h  +   Marija Logaj, obl. 

Adoracija bo na 
svečnico ob 17.uri. 

5. NED 
5. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Albin Bradeško Obisk bolnikov z 

zakramenti bo na 
prvi petek. 6. PON 

japonski mučenci 18.h  +   Ivana Marjanović 

7. TOR 
sv. Nivard 7.30  +   Oselj in Rozman Oratorijski dan 

pripravljajo 
animatorji 
7. februarja 

od 9. do 14. ure. 
Potrebna je prijava 

do nedelje, 5. 2. 

8. SRE 
Prešernov dan 

18.h  +   za duhovnike 
              in kulturne delavce 

9. ČET 
sv. Apolonija (Polona) 18.h  +   Marica Vukovič 

10. PET 
sv. Sholastika 18.h  +   Jernej Boncelj, 30. dan Termini priprave 

 na zakon: 
Kranj: 10. – 12.3. 

zupnija.kranj@rkc.si 
 

Brezje: nedelja,  
12., 19. in 26. 

februar  
Info: 040 147 706 

11. SOB 
Lurška Mati božja 18.h   +   Marjeta Čebulj 

12. NED 
6. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Tine Rozman 

Iz Krsta pri Savici 
 

De pravi Bog se kliče Bog ljubezni, 
de ljubi vse ljudi, svoje otroke, 

… 

de čudno k sebi vod' otroke ljube, 
de ne želi nobenega pogube. 

(dr. France Prešeren) 

Resnica je 
 kot olje: 

zmeraj priplava 
 na vrh. 

(španski pregovor) 

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

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

 
 

 
»Blagor ubogim v duhu,  

kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor žalostnim,  

kajti potolaženi bodo.  
Blagor krotkim,  

kajti deželo bodo podedovali.  
Blagor lačnim in žejnim 

pravičnosti, kajti nasičeni bodo.  
Blagor usmiljenim,  

kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor 
čistim v srcu,  

kajti Boga bodo gledali.  
Blagor tistim, ki delajo za mir,  

kajti imenovani bodo Božji sinovi.  
Blagor tistim,  

ki so zaradi pravičnosti preganjani,  
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

Blagor vam,  
kadar vas bodo  

zaradi mene zasramovali, preganjali in 
vse húdo  

o vas lažnivo govorili.  
Veselite in radujte se,  

kajti vaše plačilo v nebesih  
je veliko.« 
(Mt 5,3–12) 

Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo 
je nebeško kraljestvo (Mt 5,3) 

 
Ubogi v duhu niso brezdomci, 

brezposelni ali ljudje, ki nimajo 
zaposlitve, primerne svoji izobrazbi, 

ljudje z začasno zaposlitvijo, ljudje, ki si 
ne morejo privoščiti kosila in še večerje, 
ljudje, ki imajo mnogo nižji standard od 

povprečnega, ljudje, ki ne morejo 
privoščiti ne sebi ne svoji družini dobrin, 

ki so nujno potrebne za mirno in 
dostojno življenje. 

Zamenjevanje ubogih v duhu z ubogimi 
v socialnem pomenu je neredko 

spravljalo kristjane v nepravičen in 
napačen položaj. 

»Blagor vam, ki ste revni tu na zemlji,« 
so govorili nekateri kristjani, tudi 

duhovniki in redovnice, v ne tako zelo 
oddaljeni preteklosti, »ker boste srečni v 
nebesih. Mi pa, ki smo premožni, kdo ve, 

koliko bomo morali trpeti.« 
Ubogi v duhu so tisti, ki se svobodno 
odločijo, da ne bodo sužnji svojega 

bogastva, naj bo večje ali manjše, in da 
ga bodo uporabljali v dobro vseh. 

»Ubogi v duhu« je izbira, ki rešuje. 
Revščina je krivica, ki uničuje človekovo 

dostojanstvo. 
Proti revščini se je treba boriti, zato da 
bo vsak, moški in ženska, lahko izbral 

uboštvo v duhu. 
Revščino, in to revščino vseh vrst, lahko 

premagajo samo ubogi v duhu. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 



Iz župnijske statistike 
za leto 2022 

 
Sveti krst 

V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 12 novokrščencev: 7 deklic 
in 5 dečkov; iz cerkvenega zakona 2, 
zgolj civilnega 1, zunajzakonske 
skupnosti: 9. 
Vsem staršem novokrščencev 
čestitamo in nanje kličemo 
blagoslova iz nebes in zemlje! 
 

Redno krščevanje je na prvo nedeljo v 
mesecu. Priprava na zakrament pa je 
v ponedeljek pred krstno nedeljo. 
Kadar razmere narekujejo, se za vsak 
krst lahko domenimo tudi za vam 
primeren datum. 
 

Poroke 
Krščanski zakon je v domači župniji 
sklenil 1 par.  
 

Zaročenci priglasite poroko vsaj en 
mesec pred načrtovanim datumom. 
Pred tem naj vsak par opravi pripravo 
na krščanski zakon. Obstaja več 
priprav, ki vama želijo pomagati, da 
bo vajin zakon srečen, trden in bogat. 
 

Prvo obhajilo 
Z evharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 14 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 
Ostanite z Jezusom povezani vse 
življenje. 
 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s cerkvenim 
pogrebom od 34 župljanov. 
17 je bilo moških in 17 žensk. 
Previdenih je bilo 14 župljanov, 20 pa 
neprevidenih.  
Bog daj vsem večni mir in pokoj. 
 

Dobri Bog, razsvetljuj nas, 
da bomo starejšim, bolnim  
in umirajočim preskrbeli 

prejem zakramentov – 
spovedi, maziljenja in 

obhajila, ki jih bodo utrdili 
v krščanski veri, zaupanju v 
Božje varstvo, sprejemanju 
in darovanju trpljenja za 

odrešenje vseh ljudi! 
 

(molitev so nam posredovali bolniški 
duhovniki) 

 
 
 

Bralci Božje besede: 
 

Sobota zvečer 
Justi Gašperlin in Mojca Naglič 

5.2.2023 ob 8. uri 
Janez Sajovic, Alenka Gašperlin 

5.2.2023 ob 10. uri 
Zakonca Štern 

12.2.2023 ob 8. uri 
Ana Peklenik, Damjan Beton 

12.2.2023 ob 10. uri 
Urška Zabret, Blaž Gašperlin 

 

 

Gospodovo darovanje – 
svečnica  (2. februar) 

 
Blagoslov sveč bo pri obeh mašah. 
 

Dan darovanega življenja 
 

 
 

Njegov oče in njegova mati  
sta se čudila temu,  

kar se je o njem govorilo. Simeon jih 
je blagoslovil  

in rekel Mariji, njegovi materi:  
»Glej, ta je postavljen  
v padec in vstajenje  

mnogih v Izraelu  
in v znamenje,  

ki se mu bo nasprotovalo,  
in tvojo dušo bo presunil meč, da se 

razodenejo misli  
iz mnogih src.« 

(Lk 2,33–35) 
 

Daritev je podoba molitve. Jezus pa 
nam je samega sebe – svoje 
dragoceno telo in kri zapustil v 
podobi kruha in vina. V tej podobi se 
vsak dan daruje na naših oltarjih. 
Temu, kar praznujemo na svečnico, 
lahko prisostvujemo vsak dan. 
Darujmo se skupaj z njim, da bomo 
tudi mi Bogu prijetna daritev. 

Zakrament sv. krsta 
 

V Katoliški cerkvi poznamo sedem 
zakramentov, med katerimi je prvi sv. 
krst. Zakrament krsta je predpogoj za 
prejem(anje) in pristop k drugim 
zakramentom. Krščenci ga običajno 
prejmejo v prvem letu življenja, s čimer 
postanejo člani Cerkve. Voda, s katero 
krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem 
so poleg staršev navzoči tudi botri, 
oblije novokrščenca, je simbol 
očiščenja in ponazarja novo življenje. 
Zakrament izmije človekov izvirni greh 
in mu povrne dostojanstvo Božjega 
otroka. Znamenje tega dostojanstva je 
maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni 
del krstnega obreda. 
Odrasli, ki želijo postati kristjani in 
prejeti zakrament sv. krsta, se 
imenujejo katehumeni. V krščansko 
življenje se uvajajo v procesu, ki se 
imenuje katehumenat. 

Povzeto po: radio.ognjisce.si 

 
Govor na gori nam zarisuje pot k 
resnični sreči, v osmerih blagrih 
postavlja kažipote, ki nas usmerjajo. 
Jezus jih je postavil na začetku svojega 
javnega delovanja kot temelj: ustavo 
ali ‘magno carto’ krščanstva. Današnji 
kristjan ničesar ne potrebuje bolj kakor 
veselje, ki ga črpa iz vere, in to mora 
izpričevati z vsem svojim življenjem. 
Trdno zaupanje, da moramo živeti iz 
evangelija z radostjo in s tem 
izpolnjevati njegove zahteve, je prvi 
pogoj verske prenove in evangelizacije 
sveta.  

Po: M. Čuk 


