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ADVENTNO POVABILO – GOSPOD JE Z NAMI 
 

Jezusovo učlovečenje je ključna prelomnica v zgodovini našega odrešenja. Osupljivo je, da 
je bila odvisna od privoljenja vsakdanjega judovskega para, Marije in Jožefa, in njegove 
pripravljenosti, da bo prisluhnil nepričakovanim Božjim sporočilom ter veroval. Zato so 
bile prve Božje besede, namenjene temu paru »ne boj se«.  
Jožefova in Marijina zgodba je zapletena zgodba o revščini in skrbi, zmedi in jasnosti. Z 
zaupanjem sta se odzivala, Bog pa je počasi, korak za korakom razjasnjeval stvari. K sreči 
večine otrokove prihodnosti ni razkril. Obljubil pa je, da jima bo v vsem stal ob strani, tudi 
kadar sta se bala in bila zmedena. To je skrivnosten način, kako Bog deluje do ljudi. 
Tako kot Jožef in Marija tudi mi pogosto naletimo na okoliščine, ki jih nikakor ne 
pripisujemo Božjemu načrtu. In se sprašujemo, kje je zdaj Bog, kako je lahko kaj takega 
Božji načrt zame. To so običajna vprašanja in Bog želi, da jih prinašamo predenj. Ni 
razočaran nad nami, ker dvomimo ali sprašujemo. Nebeški Oče lahko naše življenjske 
težave uporabi, da nas zbliža s seboj. Ne bojmo se k njemu prinašati svojih bojazni. 
Verjetno ne bomo doživeli, da bi nas obiskal angel, toda Bog nam vseeno prinaša enako 
sporočilo kot Mariji in Jožefu: ne boj se, s teboj sem. 

Mogoče se bojimo tudi, ker nam Bog naroča, naj 
naredimo naslednji korak v hoji za njim. Morda nas 
vabi, naj opustimo določen greh in se izročimo 
Božjemu usmiljenju. Sveti Duh nas morebiti 
spodbuja, naj se spravimo z odtujenim sorodnikom. 
Ali nas Bog vabi, da se vključimo v delo za druge v 
kateri od župnijskih skupin. V tem primeru prosimo 
za milost pokorščine, četudi nas ob vsej dobri volji 
prevzame tudi občutek strahu.  
 

Tudi Marija in Jožef sta rastla v veri in zaupanju v Boga in njegove načrte. Tako se tudi 
nam ne bo vera in trdno zaupanje zgodilo kar čez noč. A vsak dan v adventu se lahko 
spomnimo: »Bog mi danes stoji ob strani. Imam Očeta v nebesih, ki me nikoli ne bo 
zapustil.« Vsak dan se lahko obrnemo h Gospodu, rekoč: »Verujem, Gospod. Pomagaj moji 
neveri.« In vsak dan znova nam Bog odgovarja: »Ne boj se. S teboj sem.«  



Blagoslov obnovljene strehe zvonika v Kokri 

Poleti leta 2021 sta ključarja opazila vidne poškodbe na robovih pod pločevino strehe 
zvonika kokrške cerkve. Podrobnejši pregled nas je presenetil s poraznim stanjem. Izkazalo 
se je, kako nestrokovno je bila položena kritina, ki jo je bilo potrebno v celoti zamenjati. Še 
več. Pri odstranjevanju pločevine se je pokazalo, da je večletno zamakanje usodno načelo 
tudi tramovje. Tako so nastala obsežna dodatna dela. Mojstri so premerili, fotografirali in 
vzeli šablone, da so lahko naredili identično leseno konstrukcijo. Tako imamo povsem na 
novo postavljeno streho zvonika, ki je slična prejšnji. Po začetnih težavah pri dostavi 
gradbenega odra so dela v juliju stekla, vreme nam je ves čas dobro služilo. S postavljanjem 
odra 17. julija so se dela začela in končala s slikopleskarskimi deli 23. septembra. Hvaležen 
sem vsem, ki ste pokazali veliko ljubezen do cerkve, darovali 
svoje prihranke in potreben les, podprli obnovo tudi na 
način, da ste se kot Krajevna skupnost odpovedali letošnjim 
letnim sredstvom občine Preddvor v korist obnove strehe 
zvonika. 
Na 3. adventno nedeljo, 11. decembra, pri sveti  maši ob 
10.00, se bomo Bogu zahvalili za varstvo in  srečo. Med 
praznično sveto mašo, ko bomo praznovali patrocinij, bo 
škof g. Anton Jamnik slovesno blagoslovil omenjena dela. Na 
koncu bo ofer za plačilo stroškov del (50.808,15 eur je 
celotna investicija, trenutno nam ostaja še dolg v višini 
6.843,26 eur). Po sveti maši bo pogostitev pred cerkvijo. 
Vabim dobre gospodinje za sladko pecivo, ki ga prinesite v 
OŠ Kokra, v soboto, 10. novembra ob 16.00. Vnaprej Bog 
povrni! Hvala vsem za sodelovanje pri tem projektu. 
Praznovanje nas nagiba k temu, da tudi notranjost cerkve 
pripravimo na ta dogodek. Zato, vabljeni, da se zberemo za 
čiščenje v soboto, 3. decembra od 9.00. Za duhovno pripravo 
pa se udeležimo celodnevnega češčenja na praznik zavetnice 
Marije Brezmadežne, 8. decembra. Izpostavitev 
Najsvetejšega bo ob 14.00. Do 14.30 bodo kot prvi častili 
Jezusa veroučenci, ki obiskujejo verouk v Kokri s svojo 
katehistinjo go. Marijo. Sklep češčenja bo ob 17.00 z 
litanijami in praznično sveto mašo. Marija nam s svojim 
zgledom in varstvom kaže pot k svojemu sinu Jezusu. 
 

DOGODKI PRED NAMI 
▪ Teden Karitas; 21. – 27. november 2022 
Letošnje geslo »Skupaj delajmo dobro« vabi k zavedanju, da vse, kar storimo skupaj, veča in 
utrjuje našo medsebojno povezanost. Kar naredimo s skupnimi močni prinaša veselje. En 
sam ne zmore vsega, sodelovanje pa gradi Božje kraljestvo med nami. V okviru Tedna bo v 
sredo, 23. novembra ob 20h v Celju potekal dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč 
družinam v stiski z neposrednim prenosom na TV SLO1, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. 
Pušica 1. adventne nedelje je tudi namenjena delovanju Karitas. 
▪ Praznovanje sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe; 26. november 2022 
God svete  Cecilije bomo v župniji slovesno praznovali v soboto, 26. novembra pri nedeljski 
večerni sveti maši ob 18.00. Na koru župnijske cerkve bodo združeno prepevali naši pevci iz 
otroškega in odraslega mešanega zbora iz Preddvora in ženskega iz Kokre. S sveto mašo se 
bomo zahvalili za naše pevce, ki s svojim petjem lepšajo bogoslužje pri svetih mašah. 
Dobrodošli tudi pritrkovalci. Po sveti maši so vsi vabljeni na prijateljsko druženje v župnišče. 



▪ Obisk svetega Miklavža; sobota, 3. in nedelja, 4. december 2022 
Zavetnik dobrih ljudi in veliki svetnik nas bo obiskal že v soboto,  3. 
decembra v cerkvi sv. Miklavža nad Mačami po sveti maši njemu v čast. 
Naslednji dan nas bo nagovoril pri sveti maši v Kokri ob 8.30 in v 
Preddvoru ob 10.00. Posebno pozornost bo namenil starostnikom v 
Domu na Turnu v zgodnjem popoldnevu. Naj nam bo sveti Miklavž 
vzornik srčne dobrote. 

▪ Adventni koledar in blagoslov otrok 2022 
 Adventni koledar bodo tudi letos osnovnošolski otroci prejeli pri uri 
verouka pred 1. adventno nedeljo. Namen adventnega koledarja je 
spodbuditi mlade k dobri pripravi na božič, ponuja pa tudi priložnost 
za družinsko molitev. Letos je rdeča nit molitev otrok za otroke. V 
prvem delu je predstavljeno življenje mlade Francozinje blažene 
Pauline-Marie Jaricot, ki je živela v začetku 18. stoletja in je veliko 
naredila za misijone. V drugem delu so pričevanja slovenskih 
misijonarjev o tem, kako oni danes v misijonih molijo z otroki in kako 
jim molitev pomaga pri njihovem misijonskem delovanju. Tudi letos so 
otroci povabljeni, da zbirajo prihranke od premagovanj za lačne 

sovrstnike v misijonih. Na sredi koledarja bodo našli nabiralnik, ki si ga sestavijo. Prinesli ga 
bodo pred Jezusa v jaslicah na praznik Svete družine, v petek, 30. decembra, pri večerni sveti 
maši, ko bo tudi blagoslov otrok. Vnaprej hvala za sodelovanje in požrtvovalnost. 
▪ Koledarji in pratika 2023 
V pisarni lahko dobite: Marijanski koledar - 3,00 eur, namizni s špiralo - 6,50 eur, namizni z 
luknjo - 5,90 eur, stenski Družine - 0,70 eur in pratiko 2023 - 6,90 eur. 
▪ Preddvor - skrb za urejenost cerkve in župnišča 
V soboto, 26. novembra Preddvor in Hrib, v soboto, 3. decembra Potoče in Nova vas, v 
soboto, 10. decembra Mače. Se lepo priporočam in vnaprej zahvaljujem! 

 
Bralci beril:      nedelja, 27. november;  PR-7.00: Šenk Gašper, Mekuč Romana 
                                                                           KO-8.30: Grkman Matic, Kuhar Urška 
                                                                           PR-10.00: Arh Štefan, Čoh Lombar Alenka 
                               nedelje, 04. december;  PR-7.00: Merljak Matjaž, Jagodic Mirjam 
                                                                           KO-8.30: Končan Damjan, Končan Julija 
                                                                           PR-10.00: Arh Matej, Grilc Janja 
                               nedelja, 11. december;  PR-7.00: Križnar Minko, Križnar Neja 
                                                                           KO-10.00: Bergant Stane, Grkman Majda 
                                                                           PR-18.00: predstavnika skavtov  
                                

 
 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 
21. november - 11. december 2022 

 

ponedeljek 
21. 11. 

Darovanje Device Marije 
18.30 sodelavci Karitas 

PR - 18.00 + Jožef Pernuš,1. obl. 

torek 
22. 11. 

Cecilija, devica, mučenka PR - 7.00 po namenu 

sreda 
23. 11. 

Klemen I., papež, mučenec TU - 18.00 v čast sv. Klemenu 

četrtek 
24. 11. 

Vietnamski mučenci PR - 18.00 
+ Frančiška Govekar, 1. obl. 
+ Jože Jekovec, 30. dan 

petek 
25. 11. 

Katarina Sinajska, mučenka PR - 18.00 + Katarina Kepic 



sobota 
26. 11. 

Valerijan Oglejski, škof 
praznovanje sv. Cecilije 

PR - 18.00 
+ Klemen Šavs, 5. obl. 
+ Janez Ribnikar, 30. dan 

nedelja 
27. 11. 

1. adventna, ned. Karitas 
blagoslov adventnih venčkov 

pušica za Karitas 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Vincencij in Frančiška Hlebš 

PR - 10.00 + Alojz in Igor Šavs 

ponedeljek 

28. 11. 
Katarina Labouré, vidkinja 

srečanje katehistinj, -tov 
PR - 18.00 + starši in Andreja Križaj (Pungart 3) 

torek 

29. 11. 
Filomen, mučenec PR - 7.00 + Manca Šenk 

sreda 

30. 11. 
Andrej, apostol BE - 18.00 

+ Janez in Alojzija Bitenc 

+ Janez Žibert, 30. dan 

četrtek 
01. 12. 

Edmund, mučenec PR - 18.00 + starši Egart 

petek 

02. 12. 
Bibijana, mučenka prvi petek, 

obisk bolnikov, birmanci 
PR - 18.00 + Karolina Keber  

sobota 

03. 12. 
Frančišek Ksaver, duhovnik 
9.00: čiščenje kokrške cerkve 

MA - 15.00 v čast sv. Miklavžu 

PR - 18.00 za nove duhovne poklice (Mače) 

nedelja 
04. 12. 

2. adventna nedelja 
Kokra: krščevanje 

obisk sv. Miklavža 

PR - 7.00  za župljane 

KO - 8.30 + Andrej Kozelj, 2. obl. 

PR - 10.00 + Francka Ekar, 2. obl.  

ponedeljek 
05. 12. 

Krispina, mučenka PR - 18.00 + družina Arh (Tupaliče 10) 

torek 
06. 12. 

Nikolaj (Miklavž), škof MO - 18.00 v čast sv. Nikolaju 

sreda 
07. 12. 

Ambrož, škof 
4. seja žps ob 20.00 

BE - 18.00 + Sneščevi 

četrtek 
08. 12. 

Marija Brezmadežna 
Kokra: celodnevno češčenje: 

od 14.00 do 17.00 

PR - 7.00 Materi Božji v zahvalo za rešitev 

KO - 17.00 + Angelca Virnik, 20. obl. 

PR - 19.00 + Katarina Kepic 

petek 
09. 12. 

Valerija, mučenka PR - 18.00 + Marinka Cuderman, 25. obl. 

sobota 
10. 12. 

Loretska Mati Božja 
nedeljska sveta maša 

PR - 18.00 + Janez in Alojzij Rebol 

nedelja 
11. 12. 

3. adventna nedelja 
10.00: Kokra - blagoslov 

obnovitvenih del 
18.00 skavti: Betlehemska luč 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 10.00 
v zahvalo Bogu in dobrotnikom 
+ Igor Mohar 

PR - 18.00 + starši Vrtač in brat Jože 

Dobra dela:  
- V duhovni blagor za  +Janeza Ribnikarja so darovali: sin Janez z družino za 2 sveti maši in 50 eur za preddvorsko cerkev; 
po eno sveto mašo: sin Igor z družino, družina Jamšek, družina Sodnik; sosedje iz Bašlja za 2 sveti maši. 
- V duhovni blagor za +Frančiško Štular so darovali: domači in svojci 200 eur za kokrško cerkev; bratranec Vinko Balantič za 
2 sveti maši; po eno sveto mašo: Jelovčanovi, Marinka in Franci Kuhar in Tončka Poljanšek. 
- V duhovni blagor za +Mario Poklukar so darovali: po 2 sveti maši: Tadeja z družino, Renata z družino; po eno sveto mašo: 
Blaži in Aco, nečak Drago, Anči in Marinka. 
- V duhovni blagor za +Ano Egart so darovali: njeni otroci Svetlana, Rok in Miha 100 eur za preddvorsko cerkev. 
- V duhovni blagor za +Janeza Štrosa so darovali: Benedičičevi za sveto mašo. 
- V duhovni blagor za  +Janeza Žiberta so tudi darovali: domači 80 eur za obnovo talnega gretja, sorodniki iz družine Bolka za 
5 svetih maš. 
- Na misijonsko nedeljo, 23. oktobra 2022, smo za misijone darovali 1.127,37 eur (od tega 192,10 eur v Kokri).  
- Pri mesečnem ofru za ureditev talnega ogrevanja v cerkvi smo v nedeljo, 13. novembra 2022, prispevali 1.530,61 eur.  
Bog povrni! 
 

 
ŽUPNIJA PREDDVOR 
Dvorski trg 9 
4205 Preddvor 
 
Telefon: 04/255 10 45 
 
e-pošta: zupnija.preddvor@rkc.si

 

ŽUPNIJSKA PISARNA: 
- v ponedeljek: od 17.00 do 17.30 
- v četrtek in petek: od 17.00 do 17.30 
Ob nedeljah in praznikih uradnih ur ni! 
 

TRR Preddvor: SI56 191705014167 669 
TRR  Župnijska Karitas Preddvor: 
SI56 191705014180 085

odgovoren: Pavel Okoliš, župnik;      tisk: Župnija Preddvor 


