
POLETNI ORATORIJ 
Letos poteka od 20. do 25. julija. 
Tokrat je zaradi upoštevanja 
zdravstvenih ukrepov proti CO-
19 virusu mogoča samo prijava 
oziroma udeležba otrok, ki so sta-
ri sedem ali več let. Na samem 
oratoriju je namreč potrebno 
spoštovati določene higienske 
ukrepe. 

Tisti, ki se oratorija name-
ravate udeležiti, čimprej izpolnite 
oziroma kliknite na e-prijavnico, 
ki jo dobite na spletni strani naše 
župnije. Oratorij poteka od pone-
deljka do sobote in se dnevno 
praviloma začenja ob 10.00 ter 
konča ob 16.30. 

Letos na oratoriju sprem-
ljamo zgodbo o Esteri, prepro-
stem judovskem dekletu, ki po-
stane žena perzijskega kralja. 
Kraljevi svetovalci kujejo načrt, 
kako bi lahko v Perziji iztrebili 
Jude, Esterine rojake. Estera tako 
sklene, da bo ukrepala proti temu. 
Pri tem zaupa Bogu in ga prosi za 
pogum. 

Prispevek za udeležbo ene-
ga otroka na oratoriju znaša 30 
EUR. Več informacij o samem 
programu in poteku oratorija ter 
zdravstvenih ukrepih, ki jih je pri 
tem potrebno upoštevati, je na 
župnijski spletni strani pod rubri-
ko mesečnih oznanil. 
KRSTI, POROKA IN POKOP 

Krščeni so Gašper Aljančič, Vid 
Arnejšek, Slavica Draksler, Si-
mona Kopše in Mišo Pušnik. 

Cerkveno sta poročena Nata-
ša Furjan in Arnold Oton Ciraj. 

Cerkveno je pokopan Franci 
Porenta. 

BOŽJA BESEDA 
28. 6. 2020 (13. nedelja med le-
tom): 2 Kr 4,8-11.14-16; Ps 89,2-
3.16-17.18-19; Rim 6,3-4.8-11; Mt 
10,37-42 (»Kdor dá piti samo ko-
zarec hladne vode enemu izmed teh 
malih, ne bo izgubil svojega plači-
la.« Mt 10,42). 

5. 7. 2020 (Ciril in Metod, 
sozavetnika Evrope, nedelja Slo-
vencev po svetu): Ezk 34,11-16; Ps 
23,1-6; 1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16 
(»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir 
da svoje življenje za ovce.« Jn 
10,11). 

12. 7. 2020 (15. nedelja med 
letom): Iz 55,10-11; Ps 65,10.11.12
-13.14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23 
ali 13,1-9 (»Veliko prerokov in 
pravičnih si je želelo videti, kar vi 
gledate, pa niso videli.« Mt 13,17). 

19. 7. 2020 (16. nedelja med 
letom): Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-
6.9-10.15-16; Rim 8,26-27; Mt 
13,24-43 ali 13,24-30 (»Nebeško 
kraljestvo je podobno kvasu, ki ga 
je vzela žena in ga umesila, dokler 
se ni vse prekvasilo.« Mt 13,33). 

URADNE URE 
Župnijski urad deluje po telefonu 
ali e-pošti. Župnika lahko kadarkoli 
pokličite glede mašnih namenov, 
potrdil, krstov, porok, pogrebov in 
ostalega. Mašne namene lahko na-
ročite tudi v zakristiji, takoj po ju-
tranji ali večerni maši. 

OBLAČILO DUHOVNIKOV IN REDOVNIKOV 
 
Posvečene osebe s posvetitvijo začnejo nositi posebno oblačilo – duhovniško ali re-
dovniško obleko. Ta obleka postane zunanje znamenje njihove življenjske odločitve 
in pričuje svetu o poklicanosti in vrednotah, ki jih posvečena oseba predstavlja. Za 
posvečene osebe je njihova obleka tisto, kar je uniforma za policista ali našitki za 
gasilca: razločuje jih od drugih in kaže, kaj so, ter kakšno mesto zasedajo. 

Obleči obleko posvečenih ima tudi globlji pomen. Obleči novo oblačilo v 
Svetem pismu pomeni postati nov človek. Oblačilo posvečenih je njihov ščit. Varuje 
jih pred pričakovanji ljudi in ravnanji, ki za njihov stan ne bi bile primerne. Oblačilo 
posvečenih včasih prestavlja tveganje. V zgodovini in današnjem času ni malo pri-
merov, ko so bili duhovniki prepoznani, napadeni ali celo umorjeni samo zaradi nji-
hovega stanu. V okolju, ki je zelo sovražno do posvečenih oseb, je težko zdržati in ne 
opustiti tega zunanjega znamenja posvečenosti, toda duhovnik mnogokrat najbolj 
pričuje v Bogu nenaklonjenem okolju prav z obleko. 

Nekateri mislijo, da je posebno oblačilo posvečenih znamenje njihove neči-
mrnosti ali bahavosti. Na liturgična in druga oblačila gledajo kot na ostanek preteklo-
sti ali zunanji »pripomoček«, ki za liturgijo nima večjega pomena. V resnici ta obla-
čila s svojo simboliko življenju dajejo močan pečat – tako vernikom kot posvečenim. 
Ko se je zgodilo prikazanje Matere Božje z gore Karmel, se je prikazala oblečena v 
redovno obleko in s tem izrazila pomen vseh oblačil posvečenih oseb. Tako Janez 
Zlatousti kot Wilhelm Nyssen sta oblačilo posvečenih primerjala s svetlobo in sija-
jem. Prvi piše: Sije tako svetlo, da prekaša celo sončni žar, drugi pa, da je bogosluž-
no oblačilo enako oblačilu Sina človekovega pri bogoslužju večnosti. V oblačilu po-
svečenih je torej skrit tudi del tistega duhovnega sija, ki ga je vsebovalo Jezusovo 
žareče oblačilo na gori Tabor, in del tiste moči, ki je ozdravljala ljudi, ki so se njego-
vega plašča zgolj dotaknili. 

Z molitvijo podprimo letošnje novomašnike, da bodo svoje oblačilo in svoje 
duhovništvo nosili po zgledu Kristusove ljubezni in dostojanstva. Posebej molimo za 
Anžeta Cunka, novomašnika Župnije Kokrica oziroma naše Dekanije Kranj. 
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PON 
22. 06. 

Tomaž in Janez, 
mučenca 

7.30 Franci Porenta 
19.00 Julija Bizovičar, obl. 

 

TOR 
23. 06. 

Jožef Cafasso,  
duhovnik 

7.30 Alojz in starši Vene 
19.00 Franci Porenta, 30. dan 

 

SRE 
24. 06. 

Rojstvo Janeza  
Krstnika 

7.30 Primož Zapušek 
19.00 starši Janez in Katarina  
Knific in sestra Metka 

 

ČET 
25. 06. 

Viljem, opat 
DAN DRŽAVNOSTI 

19.00 Mariji Kraljici miru za mir 
na svetu  

18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
26. 06. 

Vigilij, škof 7.30 po namenu   

SOB 
27. 06. 

Ema Krška,  
kneginja 

19.00 starši Šteblaj, Ivana in Karel  19.00 pri sveti maši poje  
Ingenium Ensemble 

NED 
28. 06. 

 

13. NEDELJA  
MED  

LETOM 

8.00 za župnijo 
10.00 Marija in Anton Božeglav 
20.00 za zdravje Tonija 

 

PON 
29. 06. 

PETER IN PAVEL,   
apostola 

7.30 Peter Grilc 
19.00 Franci Porenta 

 

TOR 
30. 06. 

Prvi rimski mučenci 7.30 starši in bratje Djakovič 
19.00 Ivan Bergant 

 

SRE 
01. 07. 

Estera,  
svetopisemska žena 

7.30 v čast Svetemu Duhu 
19.00 starši in bratje Zver in  
Miroslav 

 

ČET 
02. 07. 

Frančišek Regis, 
redovnik 

7.30 po namenu  
19.00 + družina Primc 

18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
19.30 sestanek ŽKK 

PET 
03. 07. 

Tomaž, apostol 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 
19.00 Alojz in Miroslav Koren 

- prvi petek 
- dopoldne obhajilo bolnih na 
domu 

SOB 
04. 07. 

Urh, škof 7.30 za duhovne poklice 
19.00 starši Osterman in Knific 

- prva sobota 
 

NED 
05. 07. 

14. NEDELJA 
MED 

LETOM -  
IZSELJENSKA 

 

8.00 za župnijo 
10.00 po namenu 
20.00 Martin Orehek, obl. 

- nabirka 5 EUR 
 

PON 
06. 07. 

Marija Goretti,  
mučenka 

7.30 Jože, Julijana in Marta Šink 
 

 

TOR 
07. 07. 

Vilibald, škof 19.00 Pavla Modic, obl. in stari 
starši 

 

SRE 
08. 07. 

Gregor Grassi, škof 7.30 za Božji blagoslov in  
Marijino varstvo ter po njenem 
namenu  

 

ČET 
09. 07. 

Hadrijan III., papež 19.00 Anton in Angela Marolt 18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
10. 07. 

Amalija, redovnica 7.30 Ignac Urbiha, obl. 
19.00 

10h sveta maša v DUK 

SOB 
11. 07. 

Benedikt, opat,  
sozavetnik Evrope 

7.30 za duše v vicah 
19.00 starši, brata in sestre Pirc 

 
 

NED 
12. 07. 

15. NEDELJA  
MED  

LETOM 

8.00 za župnijo 
10.00  
20.00 za + sorodnike 

 

PON 
13. 07. 

Henrik, kralj 7.30 Hans Blatnik 
19.00 Neža in Alojz Salmič 

 

TOR 
14. 07. 

Božidar, škof 7.30 za srečno zadnjo uro 
19.00 Francka in starši Sagadin 

19.30 priprava staršev in bo-
trov na sveti krst 

SRE 
15. 07. 

Bonaventura, škof 7.30 Rezka Homan 
19.00 starši in Janez Fajfar 

 

ČET 
16. 07. 

Karmelska Mati Božja 7.30 družina Rogelj  
19.00 starši Copot, obl. in Janez 
ter Martina Mertelj 

18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 

PET 
17. 07. 

Aleš, spokornik 7.30 Marija Sajovic  
19.00 Franc Zore 

 

SOB 
18. 07. 

Friderik, škof 7.30 v zahvalo 
19.00 Sandra Okorn 

 

NED 
19. 07. 

16. NEDELJA  
MED  

LETOM 

8.00 za župnijo 
10.00  
20.00 za duše v vicah in v čast 
Sv. Duhu  

- krstna nedelja 


