
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
Kunigunda 19.h  +   Marija in Peter Hribar 

4. TOR 
Kazimir 7.30  +   Marija Remic 

5. SRE 
++ PEPELNICA 

8.h          v zahvalo 
19.h  +   Albin Okorn 

6. ČET 
Fridolin 19.h       za duhovne poklice 

7. PET 
Perpetua in Felicita 19.h  +   Marija Mlaker 

8. SOB 
Janez od Boga 

7.30        v čast Materi Božji 
19.h  +   Marija,Stanislav Studen 

9. NED 
1. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milan Pezelj, 30. dan 

10. PON 
40 mučencev 19.h  +   Ciril Mrak, obl. 

11. TOR 
Benedikt 

7.30  +   Ivan Vrhovnik 
19.h  +   Rozalija Gregorec, 30.d 

12. SRE 
Inocenc I 19.h  +   Franc Grašič, Galetova 

13. ČET 
Leander Seviljski 19.h  +   starše Zajc 

 
 

 + Pepelnica + 
Kadar pa se ti postiš,  

pomazili svojo glavo  

in si umij obraz, da ne 

pokažeš ljudem, da se 

postiš, ampak svojemu 

Očetu, ki je na skriv-

nem. In tvoj Oče, ki vidi 

v skrivno, ti bo povrnil. 
(Mt 6,17–18) 

 

Obred pepelenja bo pri 
obeh mašah. Ta zakra-
mental je vernemu 
človeku v veliko pomoč 
pri zavedanju njegove 
majhnosti in grešnosti 
ter močno vabilo k 
spreobrnjenju, h katere-
mu nas vabi postni čas. 

14. PET 
Matilda 19.h  +   Slavka Klinar, obl. 

15. SOB 
Ludovika 19.h   +   Vinko Benedičič, obl. 

16. NED 
2. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše, brata Gregorc 
              in Anica Studen 

Namesto cvetja na grob +Rozaliji Gregorec 
so darovali za sv. maše: sosedje, članice binkoštne 
dvorane in molivke rožnega venca, Mari Bradeško in 
prijatelji. 

 

SVETI  KRIŽEV  POT v postnem času 
Vse petke bo po maši krajše 
premišljevanje. 
Ob nedeljah bo pobožnost popoldne ob 
14. uri. 3. postno ned. romamo na Tabor. 

Adoracija, češčenje, 
bivanje v Božji bližini 

Vsak prvi četrtek 
opravimo po maši 
»molitveno uro« pred 
Najsvetejšim. 
V anketi župljanov je 
bila izražena želja, da bi 
češčenje sv. Rešnjega 
Telesa obogatili. Odslej 
bo na prvi četrtek 
priložnost za skupno 
in osebno češčenje do 
21. ure. Ob 20.30 uri še 
posebej vabljeni fantje 
in dekleta. 

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

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

 
 

 

 
Nihče ne more služiti dvema 
gospodoma: ali bo namreč 

enega sovražil in drugega ljubil, 
ali se bo enega držal in 

drugega zaničeval. Ne morete 
služiti Bogu in mamonu. 

(Mt 6,24) 
 

Evangelij nas danes jasno vabi, da se 
odločimo le za eno pot. Ne moremo 
hkrati služiti Bogu in mamonu. 
Odločitev, za katero se bomo odločili,  
prepušča nam. 
Kaj sploh pomeni služiti Bogu?  
Služiti Bogu pomeni sodelovati z njim, 
delovati v občestvu z njim, ki vedno 
spoštuje našo individualnost in našo 
osebnost ter nam pomaga, da jo do 
konca uresničimo, da bi tudi mi tako 
kot Sin in v Sinu mogli varno hoditi 
proti nebesom, kjer je naše srce. 

POSTNA POSTAVA  
ZA LETO 2014: 

Postni čas se začne na pepelnično 
sredo (letos 5. marca). Naj bo za nas 
to res čas milosti, duhovne poglobitve 
in dobrih del za potrebe Cerkve in 
vsega sveta. STROGI POST je na 
pepelnico in veliki petek. Ta dva 
dneva se le enkrat na dan do sitega 
najemo in se zdržimo mesnih jedi. 
Strogi post veže od izpolnjenega 18. 
leta do začetka 60. leta. ZDRŽEK 
mesnih jedi je na vse petke v letu. 
Zunaj postnega časa smemo zdržek 
zamenjati s kakim dobrim delom. 
Kadar je praznik ali slovesnost v 
družini, lahko post in zdržek odpadeta. 
 
Postimo se zato, da bi se v tem 
posvečenem času zares približali 
Kristusu in bolje spoznali njegove 
poti, da bi On postal za nas edino 
bogastvo in merilo našega 
mišljenja in odločanja. 
Postni čas začnimo s prošnjo, da bi 
prejeli milost odpuščanja in čutili 
veselje nad našim odrešenjem, ki 
se začenja vedno v čistem srcu, 
katerega Bog ustvarja. 

 
 



YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni: »Ne vpelji nas v 

skušnjavo«? 
 

Ker smo vsak dan in vsako uro v 
nevarnosti, da pademo v greh in 
zavrnemo Boga, prosimo Boga, naj 
nas ne pusti nezaščitenih v oblasti 
skušnjave.  
(KKC 2846–2849) 
 

Jezus, ki je bil sam skušan, ve, da smo 

slabotni ljudje, ki se iz lastne moči 

morejo le malo upirati zlu. Jezus nam 

podarja to prošnjo očenaša, ki nas uči 

v uri preizkušnje zaupati v Božjo 

pomoč.  

 
 

Skušnjavo je treba zavrniti 
 v začetku 

Človek, ki se bo odločil posvetiti svoje 
življenje Bogu, se bo kmalu znašel pod 
»močnim udarom« hudobnega duha. 
Slednjemu namreč niso »zanimivi« 
ljudje, ki so že na slabi poti, saj so že 
»njegovi«. »Pridobiti« mora tiste, ki so 
se odločili za Boga. Kaj storiti, ko se 
nas polotijo skušnjave? V evangeliju 
prve postne nedelje nam Kristus daje 
nekaj povsem praktičnih »napotkov«. 
1. Nobenega pogovora s skušnjavo. 
Duhovni učitelji poudarjajo, da človek 
lahko pade v skušnjavo tisti trenutek, 
ko začne z njo »pogovor«, ko privoli v 
pogovor s skušnjavcem. Ta je izjemno 
pretkan in bo človeka s pomočjo zvite 
laži prej ali slej zapeljal v skušnjavo. 

Primer takega pogovora imamo v 
današnjem prvem berilu. Eva začne 
pogovor s skušnjavcem. Kristus pa 
nasprotno skušnjavca takoj zavrne: 
»Poberi se, Satan!« (Mt 4,10). 
Nobenega pogovora s skušnjavcem, 
torej! V stiku s skušnjavo se nam 
dogaja, kot če nas sredi študija kdo 
pokliče in povabi zvečer ven. Če bo 
naš odgovor: »Ne, ne morem!« bo 
prijatelj odložil slušalko. Če pa 
»cincamo« in rečemo: »Bom videl, 
morda bi se dalo,« nas bo klicaril toliko 
časa, da nas bo zvabil ven. 
2. Govoriti proti. Satan Jezusu v svoji 
pokvarjeni zvitosti celo navaja Sveto 
pismo. Res je, da sprevrača njegov 
pravi pomen, a vendar navaja sveto 
knjigo. Kaj to pomeni za nas? Ko nas 
dajejo skušnjave in omagujemo na poti 
dobrega, si damo novega zagona s 
ponavljanjem svetopisemskih besed. 
Ko nas, na primer, napade skušnjava, 
da bi tudi mi, kot nekateri ljudje okrog 
nas, bogateli tudi na nepravičen način, 
si ponavljajmo stavek: »Ne boj se, če 

bogati mož, … zakaj ob smrti ničesar 

ne vzame s sabo« (Ps 49,18).  
3. Klicanje Jezusovega imena. Ko 
mnogi niso več tako dobro poznali 
svete knjige, so iznašli »univerzalno« 
zdravilo, en stavek, s katerim so se 
branili pred skušnjavami hudobnega 
duha. To je bilo klicanje Gospodovega 
imena, ki se je zlasti uveljavilo v 
vzhodnih Cerkvah. Poznamo jo tudi 
kot Jezusovo molitev: »Gospod Jezus 
Kristus, Sin Božji, usmili se mene, 
grešnika.« 
 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

16.1.2013 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
16.1.2013 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

23.1.2013 ob 8. uri 
1. berilo Suzana Šenk 

2. berilo: Gregor Strniša 
 

23.1.2013 ob 10. uri 
1. berilo: Petra Krumpestar 

2. berilo: Ana Štern 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

9.3.2014: 1. postna nedelja 
1Mz 2,7-9. 3,1-7; Ps 51; 
Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 
Človek naj ne živi samo od 

kruha, ampak od vsake 

besede, ki prihaja iz Božjih ust 
(Mt 4,4) 

 

 

Romanje v Međugorje 21. – 23. 4. 
 

Program romanja je na letakih ob 
izhodu iz cerkve. Dodatne 
informacije dobite na telefonu  
20 45 309 – Nada. 
Prijave samo do 10. marca 2014. 

Beseda o bogoslužju 

Božja beseda 
 
V besednem bogoslužju nas 
nagovarjajo preroki, sveti pisatelji, 
predvsem pa Jezus Kristus. Vedno 
se zavedajmo, da to ni beseda 
preteklosti, ampak sedanjosti, zato 
odgovarjamo po poslušanju: »Bogu 
hvala!« in »Hvala tebi, Kristus!« 
Pri evangeliju se pokrižamo na čelo, 
ustnice in prsi.  Zakaj? 
Da bi Bog bil v mojih mislih, mojih 
besedah in v mojem srcu. 
 
Nihče nam ne more podati bolj 
osrečujočih novic, kot jih daje Bog: 
da smo odrešeni, da smo ustvarjeni 
za nebesa, da smo Božji otroci, da 
nas Bog neskončno ljubi, da je z 
nami izredno usmiljen. Edino On 
nam daje najbolj koristna navodila in 
priporočila, kako naj živimo. 
Vedno znova se potrudimo, da bi 
Božji besedi prisluhnili z odprtim 
srcem in jo tudi med tednom 
premišljevali. Sveto Pismo nam daje 
za zgled Marijo, ki je od Boga 
sporočene besede premišljevala in 
jih ohranila v svojem srcu. Bodimo 
ji podobni. 

 
 

Spreobrnimo se! 
Če smo omahljivi, k poštenosti;  
če smo pošteni, k dobroti;  
če smo dobri, k svetosti. 

(Polikarp Brolih) 


