
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
30. PON 
Janez Klimak 19.h  +   Jože in Olga Švegelj 

31. TOR 
Gvido (Vido) 

7.30 + Beatrika in Vinko Poklič 
19.h  + Peter in Angela Drinovec 

1. SRE 
Tomaž Tolentinski 

7.30  + Antonija Zrimšek, 8. dan 
19.h  + Frančiška, Leon Mizerit 

2. ČET 
Veliki četrtek 

19.h      za duhovne poklice, 
         +   Marjeta Zalokar, obl. 

3. PET 
Veliki petek 

15.h     križev pot 
19.h     obredi velikega petka 

4. SOB 
Velika sobota 

19.h  +   Jože Peternelj 
              Albin Okorn 

5. NED 
VELIKA NOČ 

7.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jože Platiša 

Velikonočna spoved: 
V ponedeljek od 18. ure 
in med sveto mašo 
(spoveduje g. Zidar) 
Vse druge dneve pol ure 
pred sveto mašo.  
Na veliki četrtek med 
molitveno uro po sveti 
maši. 
Na veliki petek med 
križevim potom ob 15. 
uri. 
Na veliko soboto med 
blagoslovom jedil ob 
11., 14. in 16. uri. 

6. PON 
Velikonočni poned. 

8.h    +   Marija Zelko 
10.h  +   Pavla Dolžan 

7. TOR 
Janez Krs. de la Salle 7.30  +   Manca in Francelj Grilc 

8. SRE 
Maksim in Timotej 19.h  +   Rajko Tavčar 

Obisk bolnikov bo 
v sredo in na veliki 
petek. 
Sporočite želje tistih, ki 
za veliko noč ne morejo 
v cerkev. 

9. ČET 
Maksim Aleksandr. 19.h  +   starše in brata Bohinjec 

10. PET 
Domnij (Domen) 19.h  +   Tine in starše Snedic 

11. SOB 
Stanislav 19.h   +   Marjan Bešter 

12. NED 
bela nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +  starše in Marija Gregorc 

Darovi med mašo na 
veliki četrtek bodo kot 
običajno za predal 
dobrote Ognjišča. 
 

Darovi pri križu na 
veliki petek in veliko 
soboto so namenjeni 
Cerkvam v Sveti deželi. 

Namesto cvetja na grob + Antoniji Zrimšek so 
darovali za maši sosedje in prijateljice. Bog povrni 
Verouk: Veroučenci povabljeni namesto verouka k 
obredom svetega tridnevja.  
Prvoobhajanci imajo v ponedeljek redni verouk, 
 8. in 9. aprila pa izredna srečanja ob 17. uri. Prvo 
spoved imajo v soboto, 11 aprila ob 10. ali ob 17. uri. 
Krščevanje bo na belo nedeljo, 12. aprila po sveti maši 
ob 10 uri. Priprava na krst v sredo, 8. aprila po maši. 

Na veliko soboto ste 
pred blagoslovom jedil 
povabljeni k darovanju 
hrane za ljudi v stiski. 
V isti namen lahko 
darujete tudi denarni 
prispevek v nabiralnik 
Karitas. 
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Tedaj je prišel Simon Peter,  

ki je šel za njim,  
in je stopil v grob.  

Videl je, da so povoji na tleh 
 in da prtič, ki je bil na njegovi 

glavi, ni ležal med povoji, 
ampak posebej, zvit na 

drugem mestu. 
Tedaj pa je vstopil tudi oni 
drugi učenec, ki je prišel h 

grobu,  
in je videl in veroval. 

(Jn 20,6–8) 
 
Obredi svetega tridnevja so 
vsak večer ob 19. uri. 
Vstajenska procesija bo na 
velikonočno jutro ob 7. uri. 
Blagoslov velikonočnih jedil 
na veliko soboto 
bo ob 11., 14. in 16. uri. 

VSTAJENJE DAJE 
ŽIVLJENJU NOV POMEN 

 

Nihče nas na veliko noč ne more 
zadržati, da ne bi naše srce 
vzklikalo od veselja: Kristus je 
vstal! Smrt je izgubila svojo moč. 
Jezus je močnejši od nje.  
Velikonočno veselje je veselje, ki 
nam ga daje Kristus. To je veselje, 
ki ga more doživljati iz vere živeči 
kristjan, veselje, ki je dar od 
zgoraj, sad Kristusovega Svetega 
Duha. In kolikor bolj smo se v 
postnem času približali Kristusu in 
njegovi odpovedi, toliko večje, 
lepše in bolj iskreno je naše 
velikonočno veselje. Radosti 
Kristusovega vstajenja pa postane 
duša deležna, če prej z Gospodom 
trpi na Golgoti, če sama svoja 
grešna nagnjenja, svoje 
samoljubje in prevzetnost pripne 
na križ in spokorjena ter očiščena 
po njegovi milosti vstane od 
duhovne smrti. Je torej današnji 
dan tudi dan tvojega vstajenja? 
Naj veselje preplavi tvoje srce in 
naj ga čutijo tudi vsi, ki te 
obdajajo. Pričuj s svojim 
življenjem!. 

 

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


 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
5.4.2015 ob 7. uri: 

1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
5.4.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Ana Štern 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

12.4.2015 ob 8. uri 
1. berilo Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

12.4.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 
5.4.2015: VELIKA NOČ  
Apd 10,34.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4 
ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9 
»Peter in oni drugi učenec 
 sta šla ven in se odpravila 
 h grobu« (Jn 20,3) 
 

12.4.2015: 2. velikonočna nedelja - 
bela, nedelja Božjega usmiljenja 
Apd 4,32-35; Ps 118; 1 Jn 5,1-6; 
Jn 20,19-31 
»Položi svoj prst sem in poglej 
moje roke! Daj svojo roko in 
jo položi v mojo stran in ne 
bodi neveren, ampak veren.« 
(Jn 20,27) 

VELIKI ČETRTEK 

 
Sveta maša (evharistija) –  

večni spomin na zadnjo večerjo 
 

Jezus nas je pri zadnji večerji 
vzpodbudil: »To delajte v moj spomin!« 
Evharistija je vrh in središče vsega 
zakramentalnega življenja, po njej 
namreč vsak kristjan prejema zveličavno 
moč odrešenja na poti do krstne 
skrivnosti, pri kateri je Kristus pokopan 
v smrt, do deleža pri vstajenju. V tem 
zakramentu se namreč po Kristusovi volji 
stalno obnavlja skrivnost daritve, in se je 
v njej Očetu daroval na oltarju križa. To 
žrtev je Oče sprejel in je v zameno za 
to popolno daritev svojega Sina, ki je bil 
pokoren do smrti, da svoj očetovski dar, 
namreč dar novega nesmrtnega življenja 
z vstajenjem.  
Sam sebe nam daje v dar pri sleherni sv. 
maši, zato smo povabljeni, da ga s čistim 
srcem vedno znova sprejemamo. Tako 
bomo po njegovi žrtvi tudi mi nekoč 
deležni vstajenja. 
 

Po maši zadnje večerje vabljeni 
k molitveni uri z Jezusom 

na Oljski gori. 
 

VELIKI PETEK 
 
Vsak od nas, ki je tudi na veliki petek 
stopil v cerkev, se je pokrižal. Morda 
se ob tem ni niti zavedal, da s tem 
priznava, da je Kristusova lastnina, 
da imamo vse od njega in da mu 
hočemo vse darovati. Na današnji 
dan bo duhovnik križ slovesno 
razkril ob petju: »Glejte, les križa, 
na katerem je zveličanje sveta 
viselo!« Ob našem odgovoru 
»Pridite, molimo,« ga bomo nekaj 
trenutkov skupno častili. 

 
 Po opravljenem slovesnem češčenju 
bo Križanega na križu lahko počastil 
še vsak sam, osebno. Naj bo to 
čaščenje izraz naše osebne vere, 
ponovne odločitve za Kristusa. Naj 
naš poljub ne bo podoben 
Judeževemu, ampak naj izraža našo 
resnično ljubezen do Jezusa.  
Po: Bogoslužno leto B 
 

 
 
 
 
 

Na veliko soboto 
 ob 7. uri izpostavimo 
Najsvetejše v celodnevno 
češčenje. Pred cerkvijo 
pa blagoslovimo ogenj 
kot znamenje zmage luči 
nad temo, življenja nad 
smrtjo. 
Hiša, ki sprejme ta ogenj, 
sprejme luč Jezusa 
Kristusa. 

 
Na velikonočno soboto (vigilija) 
prižigamo velikonočno svečo 
 

Pri velikonočni vigiliji se spominjamo 
noči, v kateri je Kristus premagal smrt in 
nas odrešil. To je najpomembnejši in tudi 
vesel dogodek v človeški zgodovini. Tega 
se veseli vse stvarstvo. To veselje opeva 
tudi velikonočna hvalnica. 
Skupaj z njo to bogoslužje zaznamuje tudi 
velikonočna sveča, ki je simbol Kristusa. 
Kakor sveti sveča v temi, tako Kristus 
razsvetljuje življenjsko pot številni 
množici, ki vanj veruje. In kakor se sveča 
do konca použiva, tako Kristusa njegova 
ljubezen pripelje prav na križ, kjer se 
daruje za vse ljudi.  
Tudi mi, kristjani, naj bi bili luč, ki sveti v 
temi. Svetloba naše vere naj bi pritegnila 
tiste, ki ne poznajo Boga, in jim pokazala 
pot k njemu. 
 
 

Molitev pred božjim grobom: 
ob 7. uri: Binkoštna dvorana 
ob 10.30: birmanci 
pol ure pred blagoslovom jedil popoldan: 
molitev rožnega venca 
Preostale ure: tiha zasebna molitev 
 
Starši ste naprošeni in se potrudite, da bi 
vsaj za kratek čas obiskali božji grob in 
počastili križ v cerkvi tudi z majhnimi 
otroci.  
 


