
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
16. PON 
Hilarij Oglejski 19.h  +   Ana Rakovec, obl. 

17. TOR 
Patrik 

7.30  +   starše Naglič 
              in brata Ivana 

18. SRE 
Ciril Jeruzalemski 19.h  +   Jože Keršič 

Lepo pova-
bljeni na 
križev pot v 
nedeljo ob 
14. uri. 

19. ČET 
Jožef, Jezusov rednik 

8.h    +   Jože Štern 
19.h  +   Marija in Vinko Čimžar 

20. PET 
Klavdija 19.h  +   Marija in Janez Lotrič 

Srečanje svetopisemske 
skupine bo v pone-
deljek, 16. marca po 
večerni sveti maši 

21. SOB 
Serapion 19.h  +   Valentin Sušnik 

22. NED 
Tiha nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +  Leopold Ažbe, 
             Ana Jenko, Franc Čebulj 

23. PON 
Alfonz Turibij 19.h  +   Jožefa Finžgar 

24. TOR 
Katarina Švedska 

7.30  +   Rajko Tavčar 
19.h  +   Peter Štular, 30. dan 

25. SRE 
Gospodovo oznanj. 

8.h          za zdravje 
19.h  +   Dragica Poljanc, obl. 

26. ČET 
Evgenija 

19.h  +   Rudolf Majcen 
               in sin Rudi 

27. PET 
Peregrin 19.h  +   Frančiška Škofic, obl. 

28. SOB 
Proterij 19.h   +   Anton Jurajevčič 

Radijski misijon bo 
letos od 23. do 28. 
marca. Vodili bodo 
salezijanci. 
Na radiu Ognjišče 
bodo pogovorne oddaje 
ob 10.15, 13.h in 17.h. 
V večernem času pa 
med 21. in 23. uro. 
Spovedni dan bo v 
petek, 27. marca. V 
Kranju bo spoved brez 
odmora od jutra do 
večera. 
Sklep misijona bo v 
soboto, 28. marca s 
sveto mašo na Brezjah, 
ki jo bo ob 10 .uri 
daroval nadškof Zore. 

29. NED 
Cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija, Franc Debeljak 

Namesto cvetja na grob + Jožetu Platiši so darovali za 
sveto mašo Andrej in Marija. Bog povrni. 

V postnem času je 
priložnost za spoved v 
domači cerkvi vsak dan 
pol ure pred sveto mašo. 
V petek, 27. marca bo 
molitvena ura pred 
najsvetejšim ob 18. uri. 
V tem času je priložnost 
tudi za spoved. 

Oljčne vejice nam bodo tudi letos 
priskrbeli iz župnije Marezige.  
 

Na cvetno nedeljo bo slovesni blagoslov 
oljk, butaric in drugega zelenja pred 
mašo ob 10. uri pri kapelici na dvorišču. 
Pri jutranji maši pa bo blagoslov v cerkvi. 

Od 19. do 26. marca 
obhajamo 

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

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

 
 

 
 

Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet, da bi svet 

obsodil, marveč da bi se svet 
 po njem rešil.  

Kdor vanj veruje, ne bo obsojen;  
kdor pa ne veruje, 
 je že v obsodbi,  

ker ne veruje v ime 
edinorojenega Sina Božjega.  

Obsodba pa je v tem, 
da je na svet prišla luč, 

 pa so ljudje  
bolj vzljubili temo ko luč, 

zakaj njih dela so bila hudobna.  
(Jn 3,17–19) 

 

BOG VAS LJUBI 
 

Bog je svet tako ljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil« 
(Jn 3,16). 
Nekateri trdijo: tudi če bi se zgubilo 
celo Sveto pismo in bi se ohranil le 
zgornji stavek, bi bilo dovolj, saj ta 
povzema sporočilo Božjega razodetja. 
Prav ta stavek najprej sprašuje vest 
kristjanom: kaj smo naredili iz 
temeljnega sporočila Svetega pisma, 
da ljudje bolj poznajo Boga kot 
maščevalca ali »policista«, ne pa kot 
Boga neizmerne ljubezni. 
Človek, ki se zaveda, da ga Bog ljubi, 
bo sposoben storiti velike stvari. Mati 
Terezija je večkrat dejala, da mora 
deliti ljubezen ljudem, ker jo toliko 
prejema pri Bogu. In vemo, da je ta 
žena ljudem dala veliko ljubezni. 
Vemo pa tudi, da je to zmogla, ker se 
je zavedala, da njo Bog ljubi. 
Ni bojazni, da bi človek to ljubezen 
izkoriščal za to, da bi grešil pod 
pretvezo: če me Bog ljubi, potem 
lahko grešim, saj mi bo tako in tako 
odpustil prestopke. Res je ravno 
nasprotno: človek namreč greši zaradi 
pomanjkanja ljubezni ali bolje rečeno, 
zaradi nesprejemanja Ljubezni, ki ga 
čaka v srcu.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

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


 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
22.3.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Andreja Zupanc 

 
22.3.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Rok Oblak 
2. berilo: Vesna Rogl 

 
29.3.2015 ob 8. uri 

1. berilo Mojca Vodišek 
2. berilo: Mojca Strniša 

 
29.3.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Rok Oblak 

2. berilo: Kristina Štern 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 
22.3.2015: Tiha nedelja 
Jer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; 
Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 
Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj, in kjer sem jaz, 
tam bo tudi moj služabnik. 
(Jn 12,26) 
 

29.3.2015: Cvetna nedelja 
Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; 
Procesija: Mr 11,1-10; 
Pasijon): Mr 14,1-15,47 ali 15,1-39 
Hozána! Blagoslovljen, ki 
prihaja v Gospodovem imenu! 
(Mr 11,9) 
 
 

5. postna – tiha nedelja 
 

»Če pšenično zrno ne pade  
v zemljo in ne umre, ostane sámo;  

če pa umre, obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje,  

ga bo izgubil; in kdor svoje življenje  
na tem svetu sovraži,  

ga bo ohranil za večno življenje.« 
(Jn 12,24–25) 

 

Danes se darovanja za druge 
izogibamo na daleč in večina ljudi 
ni sposobna živeti za druge. 
Posledica tega je, da je svet poln 
osamljenih ljudi. Kristus v 
današnjem evangeliju pravi: »Kdor 
ima rad svoje življenje, ga bo 
izgubil« (Jn 12,25). Obsoja 
sebičnost kot nemodro obnašanje, 
torej obsoja vzgojo, ki je 
usmerjena samo v plačilo in ne 
vodi k delu za druge. 
»Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane samo; 
če pa umre, obrodi obilo sadu« 
(prim. Jn 12,24). Darovanje za 
druge je zakon življenja. Če se 
nismo sposobni darovati za druge, 
ostajamo osamljeni. Ni naključje, 
da v naši družbi živi toliko 
osamljenih ljudi. Življenje za druge 
premaga človeško osamljenost.  
Sporočilo današnjega evangelija 
nas uvaja v sporočilo velike noči: v 
našem življenju bo ostalo samo to, 
kar bomo zapisali v Božjo 
ljubezen. Naj nam Gospod poživi 
vero, da bo samo to, kar bo s 
Kristusom umrlo, z njim tretji dan 
tudi vstalo.        Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

Teden družine 
  

 
 

25. marca, na praznik Gospodovega 
oznanjenja, obhajamo tudi dan 
staršev, ko se še na poseben način 
želimo zahvaliti za njihovo ljubezen, 
potrpežljivost in vse dobro, ki nam 
ga naklanjajo. 
Velikokrat so v težki situaciji, ko 
sami ne vedo, kako in kaj ravnati, da 
bi bilo za nas najbolje, pa vendar 
vztrajajo. Na ta dan jim ob besedah 
zahvale naklonimo tudi kakšno 
molitev, s katero še posebej 
prosimo našo nebeško mater Marijo, 
da bi jim stala ob strani, jim dajala 
moč za njihovo nesebično 
razdajanje in tolažbo v morebitnih 
trenutkih preizkušenj. 
 
Tudi letos bomo od četrtka, 19. 
marca (slovesni praznik) do srede, 
25. marca (slovesni praznik 
Gospodovega oznanjenja) obhajali 
teden družine. Pri vsaki sveti maši 
bo kratka spodbuda, kako pomagati 
zakoncem in družinam, da bi 
doživeli lepoto družinskega 
življenja. 

Marija, ti si rekla DA 
 
Marija, ti si izrekla svoj Da, 
poslušala si Jezusa  
in poznaš zven njegovega glasu 
in utrip njegovega srca.  
Ti zvezda Danica, govori nam o njem  
in nam pripoveduj, kako si mu sledila 
na poti vere. 
 

Marija, ki si v Nazaretu živela 
z Jezusom,  
vtisni v naše življenje svoje občutke:  
svojo odprtost, svojo molčečnost, 
ki posluša Božjo besedo  
in jo v resnično svobodni odločitvi 
uresničuje.  
 

Marija, pripoveduj nam o Jezusu, da 
bo iz naših oči odsevala svežina naše 
vere in bo vnela srca vseh, ki nas 
srečujejo – kakor si ti storila z 
obiskom pri Elizabeti, ki se je v visoki 
starosti s teboj veselila daru novega 
življenja. 
Marija, devica Magnifikata,  
pomagaj nam, da bomo prinašalci 
veselja v svet, in kakor v Kani opogumi 
vse mlade ljudi, ki se razdajajo v 
dobro bratov, da bi delali le to, kar 
jim naroča Jezus. 

Youcat – Molitvenik za mlade 
 
Mati Marija bodi svetel zgled in 
opora vsem materam tega sveta, 
da bodo v tebi iskale moč za svoje 
vsakodnevne preizkušnje. Naj po 
tebi krepijo svojo ljubezen in jo 
nesebično razdajajo. 


