
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
Peter Chanel 19.h  +   Metka Kumer 

29. TOR 
Katarina Sienska 7.30  +   Rozalija Gregorec 

30. SRE 
Pij V. 19.h  +   Francka Škofic, 30. dan 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 4. maja po sv. 
maši ob 10. uri. Starše 
lepo vabim k priglasitvi 
in pripravi v ponedeljek, 
28. aprila po sveti maši. 

1. ČET 
Jožef delavec 

8.h    +   starše in brate Pičman 
19.h       za duhovne poklice 

2. PET 
Atanazij 19.h  +   Jože Arnež 

3. SOB 
Filip in Jakob 

7.30  +   Manca Benedičič, 8. d. 
19.h  +   Janko Oman 

Zahvala 
Vsem darovalcem na 
velikonočno nedeljo se 
prisrčno zahvaljujem za 
dar. Bog vam povrni. 

4. NED 
3. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   po namenu gasilcev 

5. PON 
Gotard 

19.h  +   Alojz in Robert 
               Jelovčan 

6. TOR 
Dominik Savio 

7.30       v dober namen 
19.h  +   Ana Strniša, obl. 

Na prvi četrtek, 1. maja 
bo od 20. do 21. ure 
evharistično češčenje. 
Povabljeni vsi, ki želite 
biti v zbranosti pred 
Gospodom in ga slaviti.  

7. SRE 
Gizela 19.h  +   starše Verbič 

8. ČET 
Posvetitev Lj. stol. 19.h  +   Marija Mlaker 

Na prvi petek, 2. maja 
bom kot običajno 
obiskal bolnike in 
ostarele po domovih. 

9. PET 
Izaija 19.h  +   Ivan Novak 

10. SOB 
Job 

19.h   +   Vinko Kepic, obl. 
               in Julijana Podakar 

Verouk za prvoobha-
jance bo v ponedeljek, 
5. in v sredo, 7. maja ob 
17. uri. 

11. NED 
Dobri Pastir 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Krivic 

Roditeljski sestanek za 
starše prvoobhajancev 
bo v torek, 6. maja po 
šmarnicah 

 

Šmarnice bodo vsak dan 
v mesecu maju ob 19. uri. 

 
Vsi iskreno povabljeni, da se že od 
prvega dne šmarnic srečamo 
z Marijo, Jezusom in med seboj. 

Naj ima človek še toliko 
ljubezni, 

če nima ponižnosti, 
nima ljubezni. 

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

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

 
 

 
 

Življenja vsakega človeka 
mora biti nenehna hoja k svetosti. 

(Janez Pavel II.) 

 
Bolečina dobi poseben pomen  
v Božjem odrešilnem načrtu; 
je namreč udeleženost v 
Kristusovem trpljenju in je 

združitev z odrešilno žrtvijo, ki jo 
je daroval, poslušen Očetovi volji. 

(Janez Pavel II.) 

 
Hojo k svetosti je Janez Pavel II.  
dopolnil z darovanjem trpljenja ob 
zemeljskem slovesu. Odslej ju 
bomo skupaj z Janezom XXIII. 
gledali med svetniki in se obračali 
nanju s priprošnjo. 
 

Jezus je z učencema »vstopil, da bi 
ostal z njima« (Lk 24,29). To je po 
Luku smisel vstajenja: Jezus je z 
nami povsod, kamor gremo, in ko 
se ustavimo, obeduje z nami. 
Evharistija je kraj, kjer se srečamo 
z Jezusom.  
Jezus je pri učencih gost, toda vede 
se kot domači oče, saj sam vzame 
kruh, ga blagoslovi, razlomi in ga 
deli. Prav po tem, kako to stori, 
učenca očitno spoznata Vstalega. In 
kasneje postane lomljenje kruha kraj, 
ko vedo, da je med njimi Vstali. V 
vsakem lomljenju kruha, v vsaki 
evharistij je sam vstali Jezus tisti, ki 
jim lomi kruh in jim izkazuje svojo 
ljubezen.                A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

4.5.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

4.5.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Anže Cunk 
 

11.5.2014 ob 8. uri 
1. berilo Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 
 

11.5.2014 ob 10. uri 
1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Kristina Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

4.5.2014: 3. velikonočna nedelja 
Apd 2,14.22-28; Ps 16; 1 Pt 1,17-21; 
Lk 24,13-35 
In medtem ko sta se pogovar-

jala in razpravljala, se jima je 

približal sam Jezus in hodil 
z njima (Lk 24, 14-15) 
 

22.12.2013: Dobri Pastir, svetovni 
molitveni dan za duhovne poklice 
Apd 2,14.36-41; Ps 23; 1 Pt 2,20-25; 
Jn 10,1-10 

Jaz sem vrata. Kdor stopi 

skozme, se bo rešil; hodil bo 

noter in ven in bo našel pašo. 
(Jn 10,9) 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Kako pomembna je evharistija za 
Cerkev? 
 
Obhajanje evharistije je jedro 
krščanskega občestva. V njej 
Cerkev postane Cerkev. 
(KKC 1325) 
 
Cerkev nismo zato, ker plačujemo 
cerkveni davek, ker se dobro 
razumemo ali ker smo slučajno 
nametani skupaj v neko skupnost, 
ampak ker smo v evharistiji 
prejeli Kristusovo telo in se vedno 
znova spreminjamo v Kristusovo 
telo. 
 
 

 
Ko moliš, pred Boga ne prinašaj 
človeka, kakršen bi rad postal. Prinesi 
mu sebe, kakršen si postal, takšnega, kot 
si. Bodi odkrit in resnicoljuben. In 
potem ga prosi, naj ti pokaže tvojo 
resnično človečnost. Ta je še skrita v 
tebi: on jo vidi, jo pozna in jo ljubi. Po 
tebi hrepeni in je do tebe brezpogojno 
dober.              Youcat – molitvenik za mlade 
 

PRELJUBI MOJ 

SLOVENSKI KRISTJAN 
 

 
 

Vstopila sva v mesec maj, mesec 
ljubezni, kot pravijo, mesec 
zaljubljenosti … oziroma mesec 
šmarnic –  kar pa je navsezadnje 
eno in isto, mar ne? Razumsko 
dojeti in razložiti Marijo, njeno vero 
in poslanstvo, je težka naloga. 
Mamo ljubiš, ker je pač mama: tvoja, 
ena in edina, ne razmišljaš o 
razlogih za ljubezen, ne svojih ne 
njenih. 
Verjame, da ti gre, preljuba sestra, 
predragi brat v Kristusu, tako kot 
meni, na živce delitev na naše in 
vaše. Še bolj pa me zaboli in razjezi, 
ko se tovrstna delitev pojavi med 
verniki. Ko začnejo med seboj 
malodane tekmovati s svetniki in 
priprošnjiki. Pa mi, prosim, povejte: 
Je brezjanska Marija Pomagaj lepša 
od Marije s Ptujske Gore? Je 
Svetogorska Kraljica močnejša od 
Kraljice Miru s Kureščka? V čem je 
lurška Mati Božja boljša od Fatimske 
Gospe? Kot otroci, ki se prepirajo, 

koga ima mamica bolj rada, ali kdo 
ima bolj rad mamico. A ko otrok 
odraste, ohrani v svojem srcu 
»podobo« matere, ki je seveda 
drugačna od podobe, ki si jo je 
ustvaril njegov brat ali sestra, pa 
čeprav sta iz iste družine in sta 
imela isto mater! In častimo in 
ljubimo eno in edino Mater Božjo, 
Mater Kristusovo! Ki pa je nekomu 
bolj Zdravje bolnikov, drugemu bolj 
Pribežališče grešnikov, nekomu bolj 
Roža skrivnostna, drugemu Mati 
brezmadežna in tako naprej in 
naprej po neskončnih litanijah njenih 
podob.  
Pomladne zaljubljenosti v Boga, v 
Marijo, v bližnjega, v oddaljenega, 
skratka: v stvarstvo, ti želim v tem 
mesecu šmarnic oziroma mesecu 
ljubezni.  

Gregor Čušin, Ognjišče 5/2010 

 
Pomembne reči 

 
To je naslov letošnjih šmarnic, ki jih 
je napisala Darja Kastelic. Avtorica 
je v uvodu zapisala: »Strinjam se s 
Slomškom: otroci so naša 
prihodnost. Kakšno doto jim lahko 
damo? Pa ne mislim samo na starše, 
ampak tudi na katehete, vzgojitelje, 
učitelje, sosede, družbo, v kateri 
živijo. Odrasli smo poklicani, da jim 
pomagamo odpreti srce za dar vere. 
To je mogoče le, če sami na prvo 
mesto postavimo Boga.« 
 

Šmarnice premišljujejo o vrednotah, 
ki so trden temelj lepih medčloveških 
odnosov, osvetljenih z lučjo vere in 
Slomškovo modrostjo. 


