
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
29. PON 
Antonija iz Firenc 19.h  +   Jernej in Peter Sajevic 

1. TOR 
Albin 

7.30  +   Albin Rozman 
19.h  +   Marjanca Florjančič 8.d 

Popoldan ob 15.30. uri 
lepo povabljeni na 
križev pot na Tabor. 
Avtobus ob 14:45. 

2. SRE 
Agnes Praška 

19.h  +   Marija in Peter 
               Hribar, obl. 

3. ČET 
Kunigunda 

19.h       za duhovne poklice 
po maši adoracija do 20.30. ure 

4. PET 
Kazimir 19.h  +   Alojzij Gregorc 

5. SOB 
Hadrijan 

7.30       v zahvalo 
19.h  +   Albin Okorn,  
              Antonija Zupan 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 4. marca po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starši krstnih kandi-
datov vabljeni na 
priglasitev in krstno 
pripravo v ponedeljek, 
29. februarja po sveti 
maši. 

6. NED 
4. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   star. Potočnik in Marija 
14.h       križev pot 

7. PON 
Perpetua in Felicita 19.h  +   Orehar 

8. TOR 
Janez od Boga 

7.30  +   starše Sobočan 
              in Klemenčič 

9. SRE 
Frančiška Rimska 19.h  +   Franc Grašič 

10. ČET 
40 mučencev 19.h  +   Slavka Klinar 

 
Spoved v postnem času 
je vsak večer ob 18.30. 
uri.  

11. PET 
Benedikt 19.h  +   Ciril Mrak in Frančiška 

12. SOB 
Inocenc I. 19.h   +   Marija Studen 

13. NED 
tiha nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
9.30     križev pot (birmanci) 
10.h  +   starše Zajc 

Na prvi petek bo 
izpostavitev Najsve-
tejšega ob 18.15. uri.  
V dopoldanskem času 
bom kot običajno z 
zakramenti obiskal 
bolnike in ostarele po 
domovih 

Namesto cvetja na grob so darovali 
 +Marjanci Florjančič za svete maše:  
družina Kepic, Francka in Lovro Sajovic in Šifrerjevi. 

Srečanje ministrantov 
bo v soboto, 12. marca 
ob 10. uri. 

Čuj z menoj - #deliJEZUSA (3 minute za duhovnost) 
Reci svoj »da« našemu prijatelju Jezusu in ga sprejmi v 
svoje življenje. Odklikaj spletno stran pridi.com, 
Facebook ali Youtube, poišči #deliJezusa, ali TV 
Exodus ob 7., 13. ali 19. uri. 

Če svojega križa ne 

nosiš z veseljem, bo 

on tlačil tebe 
 (TomažKempčan) 

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

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

 
 

 
 

ŠEL BOM K SVOJEMU 

OČETU, KI JE DOBER 
 

V priliki o izgubljenem sinu nehote 
vidim tudi zgodbo številnih današnjih 
mladih, ki zapustijo starše. Ti jih 
imajo radi, zato zelo trpijo, ko odidejo 
in zabredejo na kriva pota. Tudi v 
evangeliju oče trpi, ko ga zapušča 
najmlajši sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu 
pusti svobodo, da odide.  

Morda se nam zdi, da ima 
evangeljska zgodba prelep konec: 

sin se vrne k očetu. Kdaj se je 
pravzaprav sin odločil za to? Takrat, 
ko je padel najniže, ko je pasel svinje 
in mu ni nihče ponudil niti hrane, ki 
so jo jedle te za Jude nečiste živali. 
Evangelij tudi pove razlog za sinov 
odločilni korak. K temu pripomore  

spomin na očetovo dobroto. Sin se 
spomni, kako dober je njegov oče, ki 
ne daje kruha samo svojim, ampak 
celo najemnikom, in to v izobilju. Ko 
se zave očetove ljubezni in dobrote, 
sklene: »Vstal bom in šel k očetu.« 
Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da 
je ljubljen.  
Starši velikokrat trpijo, ko se njihovi 
otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in 
zapustijo pot, ki so jih jo učili. Zato jih 
želijo privesti na pravo pot s trdo 
besedo, morda z zavrnitvijo ali celo 
grožnjo. »Evangelij pa uči, da človek 
ne spremeni svojega življenja, svoje 
miselnosti, se ne spreobrne k 
dobremu zaradi tega, ker bi ga kdo 
nadrl, mu očital, ga kaznoval, ampak 
zaradi tega, ker odkrije, da je ljubljen, 
kljub temu da je grešnik,« piše M. I. 
Rupnik. Tudi sodobni izgubljeni 
sinovi se bodo lahko vrnili na pravo 
pot, če bodo v stiski. Ko se bodo 
morda znašli na dnu, se bodo lahko 
spomnili, da jih nekdo ljubi in se 
lahko vrnejo k njemu. Lahko tudi 
trdimo: gorje človeku, če se takrat, ko 
bo v krizi, ne bo mogel spomniti, da 
ga kdo ljubi, kljub temu da je grešnik! 
Le h komu naj potem gre? Morda je 
danes prav zato toliko nesrečnih 
(mladih) ljudi, ker se v stiski ne 
morejo spomniti, da so brezpogojno 
ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to 
povedali.   

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 



5. postna nedelja – 13. marec 
 

 
 

Ko pa ga niso nehali vpraševati,  
se je vzravnal in jim rekel:  

»Kdor izmed vas je brez greha,  
naj prvi vrže kamen vanjo.«  

In spet se je pripognil  
in pisal po tleh.  

Ko pa so to slišali,  
so drug za drugim  

odhajali ven – počenši od 
najstarejših –  

in je ostal sam in žena v sredi.  
(Jn 8,7–9) 

 
 

Ali je postni čas še aktualen? 
 
Ali človek v postnih aktivnostih vidi 
priložnost za osebno rast, priložnost, 
da se osvobaja svojih ujetosti? Ali 
samo čakam, da vsa stvar mine in 
nato nadaljujem, ustaljeno pot naprej, 
pripnem si priznanje, da sem zmogel, 
in to je to? …  
Postni čas je umeščen kot priprava na 
praznovanje velike noči. Praznovanje 
naše svobode, odrešenosti, sijaja 
mojega obraza. Pravzaprav se 
mnogim zatakne že, ko si zadajo neko 

postno aktivnost, neko odpoved, ko 
nastane prazen prostor. Spominja me 
na Jezusovo priliko o nečistem duhu: 
Kadar nečisti duh odide iz človeka 

hodi po suhih krajih in išče pokoja in 

ga ne najde. Tedaj pravi: »Vrnil se 

bom v svojo hišo, iz katere sem 

odšel.« Ko pride, jo najde pometeno 

in urejeno. Tedaj gre in si privzame 

sedem drugih duhov, hujših od sebe, 

in gredo vanjo ter tam prebivajo. 

Nazadnje je s takim človekom huje, 

kot je bilo na začetku (Lk 11,24–26). 

To ne pomeni, da mi že sam začetek 
vzame vso voljo, pomembno je 
vztrajati in izpraznjeni prostor 
nadomestiti z nečim, kar me gradi, 
hrani mojo vero, blagodejno vpliva na 
rano, ki mi jo je pustila neka ujetost.  
Mislim, da sta postni čas in post še 
kako aktualna in nista nekaj 
samoumevnega v moji veri. V resnici 
gre za odločitev moje rasti. Danes v 
življenju ne občutim kakšnega 
pomanjkanja in kaj hitro lahko eno 
odvisnost nadomesti druga. Postni čas 
mora imeti svoj cilj v osebni rasti in v 
odnosu do ljudi, zato je zelo 
pomembno ne samo odrekanje, pač pa 
tudi dodajanje. Pomembno je dodajati 
dobra dejanja. Saj vendar ne delam 
samo slabega, tudi opuščam dobro. 
Človek težko dojema postni čas kot 
vrlino, ker je to čas, povezan z 
osebnim odrekanjem in bolečino. 
Danes pa je vsega na pretek. Zakaj bi 
se mučil, če imam vsega na pretek in 
je potem vse »brez veze«? Vendar ni 
tako … 

Po: R. Friškovec 

koncert Komornega zbora 
MEGARON 

Nedelja, 13. marec ob 18.30. 
v župnijski cerkvi na Kokrici 

 
Prisrčno vabljeni na koncert 
Komornega zbora MEGARON, ki 
sodi med najboljše slovenske zbore, 
saj je dosegel številna priznanja na 
državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Redno sodeluje tudi s 
profesionalnimi glasbenimi 
ustanovami in orkestri. V njem 
prepevajo bivše pevke in pevci 
zborov Škofijske klasične gimnazije 
iz Ljubljane. Že od ustanovitve leta 
2003 jih vodi skladatelj in dirigent 
Damijan Močnik. Na koncertu bomo 
prisluhnili tudi njegovi skladbi 
Slovenski rekviem, ki je nastala lani 
ob letu spomina na dve svetovni 
vojni. Tema Močnikove skladbe, ki je 
navdušila mnogo poslušalcev po 
Sloveniji, je ljubezen. V nadaljevanju 
koncerta bomo ob sakralni glasbi 
renesančnih, romantičnih in sodobnih 
skladateljev lahko globoko doživljali 
zgodbo odrešenja in se tako lepo 
pripravili na bližajoči se veliki teden.  
 

 

Papeška nedelja 
 

13. marca se bomo pri vseh mašah 
zahvalili za papeža Frančiška, ki je 
bil ta dan leta 2013 izvoljen za 
rimskega škofa in 266. papeža. Kot 
prvi papež v zgodovini si je izbral 
ime Frančišek. 
 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

6.3.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

6.3.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Doroteja Okorn 

2. berilo: Neža Sitar 
 

13.3.2016 ob 8. uri 
1. berilo Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 
 

13.3.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

6.3.2016: 4. postna nedelja  
Joz 5,9.10-12; Ps 34, 
2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
»Ta moj sin je bil namreč mrtev 

in je oživel; bil je izgubljen in je 

najden.« In začeli so se veseliti 
(Lk 15,24) 

 
13.3.2016: 5. postna - tiha nedelja, 
papeška nedelja 
Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Flp 3,8-14; 
Jn 8,1-11 
In Jezus ji je dejal: 'Tudi jaz te 

ne obsojam. Pojdi in odslej ne 
gréši več!' (Jn 8, 11b) 


