
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
27. PON 
Cita 19.h  +   Mihael Baškovč 

28. TOR 
Peter Chanel 7.30  +   Ana in Franc Beton 

Redni sestanek župnij-
ske Karitas bo v sredo, 
29. aprila po sveti maši. 

29. SRE 
Katarina Sienska 19.h  +   Anton Hostar 

30. ČET 
Pij V. 19.h  +   za duhovne poklice 

V četrtek, 30. aprila 
vabljeni k molitvi 
binkoštne dvorane ob 
17.30. uri. 

1. PET 
Jožef delavec 

  8.h  +   Jože Štern, obl. 
19.h  +   Franc in Amalija 
               Pestotnik 

2. SOB 
Atanazij 

7.30       v čast Mariji 
19.h  +   Lovrenc Grašič 

3. NED 
5. velikonočna ned. 

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

4. PON 
Florijan 

19.h  +   Manca in Janez 
              Benedičič 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 3. maja ob 11. 
uri. Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
pripravo v ponedeljek, 
27. aprila po večerni 
sveti maši. S seboj 
prinesite otrokov rojstni 
list, potrdilo za botre in 
družinsko knjižico. 

5. TOR 
Gotard 

7.30  +   Pavla Dolžan 
19.h  +   Zofija Benedičič 

6. SRE 
Dominik Savio 

9.h         somaševanje 
19.h       po namenu 

7. ČET 
Gizela 

19.h  +   Ivan Novak 
Po maši evharistično češčenje 

Na prvi petek, 1. maja 
bom kot običajno 
obiskal z zakramenti 
bolnike in ostarele po 
domovih.  

8. PET 
Posvetitev Lj. stol. 19.h  +   Marija Krivic 

9. SOB 
Izaija 

19.h   +   Vinko Kepic 
               in Julijana Podakar 

10. NED 
6. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vid Pahor, obl. 

V sredo, 6. maja bomo 
duhovniki naše dekanije 
imeli na Kokrici 
pastoralno konferenco. 
Ob 9. uri bo 
somaševanje. 
Lepo povabljeni! 

Šmarnice bodo vsak večer ob 19. uri. 
Šmarnična razmišljanja za otroke je napisala Mateja 
Gomboc: »Drobni koraki velikih junakov«. 
Reševali bomo številne zagate, v katerih se znajdejo 
otroci, ko iščejo odgovore na vprašanja, ki se porajajo. 
Kako bi to rešil Jezus, kako tudi nam pomaga Marija, 
kakšen zgled so nam svetniki. Jezus in Marija nas 
pričakujeta.  

Priprava na krščanski 
zakon: župnišče Kranj, 
Tavčarjeva 43: 
5., 6. in 7. junij ob 19.h 
 
Brezje: 
10., 17., 24. maj ob 15.h 
7., 14., 21. junij ob 15.h 

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

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

 
 

ŠMARNICE 

 
Mati – moja svetloba 

 
Ti čakaš me 

na stopnici nebes 
in samo ti veš, 

da na Tvoje odprte dlani 
polagam svoj križ. 

 

Ti, Mati, 
skrivaš moj dvom in nemir 

v gubah plašča ljubezni. 
 

Ti, Mati, 
pobiraš moje prošnje 

z oguljenih jagod rožnega venca. 
 

Samo ti, Mati, 
vidiš temo moje duše. 

Samo ti, Mati, 
si njej Svetloba. 

Stanka Mihelič, Ognjisce 5/2010 

 
Zakaj praznujemo maj?  
Kar je dobra mati v družinski hiši, je 
Marija za veliko Božjo družino na 
zemlji, za celotno Cerkev: sonce 
duha,  blagor  kristjanov,  zgled  vseh 

čednosti. Je Kraljica cvetlic. Zato je 
najlepši mesec maj še posebej 
posvečen češčenju Marije. 
Nežni ljubezni in češčenju dobrih 
otrok ni zadostovalo praznovanje 
praznikov in obhajanje sobot Mariji v 
čast, izbrali so cel mesec, najlepši 
pomladni mesec, da bi Marijo, 
odrešenje kristjanov, častili na zunaj s 
cvetjem, navznoter s pobožnostmi, 
molitvijo, petjem in premišljevanjem. 
Zato da bi z vsako pomladjo na novo 
vzcvetelo nežno češčenje Marije, ki 
nam je najlepši vzgled in mogočna 
priprošnjica pri Bogu. 
Da bi naše ljubke šmarnice postale v 
Božjih in Marijinih očeh dragocen 
cvet, so potrebne štiri bistvene reči: 
luč, toplota, rosa in zrak. Kakor 
cvetlice vrtnarja zgodaj zjutraj kot 
pozno zvečer obračajo svoje čaše 
proti soncu, tako moramo mi odpreti 
svoja srca premišljevanju, da bi 
Marijine kreposti spoznali in jih 
posnemali. Kot so cvetovi po rosi - 
vrtnar jih pridno zaliva - tako bodimo 
mi v molitvah in petju. 
Marija! Kraljica maja! Naš blagor 
in naše upanje!  
Tvoj oltar smo okrasili s cvetjem.  
Poglej milostno na našo pobožnost 
in naj ti tí darovi ugajajo.  

Po: A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni 

 

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


 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
3.5.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Ljubo Tomažič 
2. berilo: Mira Gale 

 
3.5.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Ana Štern 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

10.5.2015 ob 8. uri 
1. berilo Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 
 

10.5.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 
3.5.2015: 5. velikonočna nedelja 
Apd 9,26-31; Ps 22; 1 Jn 3,18-24; 
Jn 15,1-8 
Brez mene ne morete storiti 
ničesar. (Jn 15,5) 

 
10.5.2015: 6.  velikonočna  nedelja, 

nedelja turizma 
Apd 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98 
1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17 
Kakor je Oče mene ljubil, sem 
tudi jaz vas ljubil. Ostanite v 
moji ljubezni! (Jn 15,9). 
 

Za večjo slavo Božjo ni potrebno, 
da delaš veliko, ampak dobro. 

(sv. Bernardka Lurška) 

Zahvala dosedanjim 
članom ŽPS 

za delo v preteklem mandatu 
 
Dobro velikokrat ostane pred očmi 
mnogih skrito. A vaše požrtvovalno 
delo, ki ste ga opravili v zadnjih 
petih letih, spoštovani člani 
Župnijskega pastoralnega sveta, ni 
ostalo neopaženo. Zaradi vašega 
darovanja, zaradi vašega dejavnega 
odgovora  na božje vabilo je naša 
župnija vsaj za spoznanje drugačna, 
lepša, bogatejša. Zato vam v imenu 
župnijskega občestva izrekam 
iskreno zahvalo za vse vaše skrbi, 
napore, prizadevanja, pogovore, 
molitve in prosti čas, ki ste jih 
darovali za skupno dobro naše 
župnije.  
 

 
V torek, 21. aprila, se je z 
birmovalcem, pomožnim 
ljubljanskim škofom, g. Francem 
Šuštarjem, srečal tudi 
novoimenovani župnijski pastoralni 
svet, ki je s tem nastopil svoj petletni 
mandat. Poleg g. župnika ga 
sestavljajo: Vincenc Borovnik, Mira 
Gale, Janez Oblak, Anton Tušek, 

Mojca Zabret, Ana Štern, Neža Sitar, 
Andreja Zupanc, Suzana Šenk, Nada 
Zelko, Darko Rozman, Ana 
Peklenik, Anže Cunk, Jure Sajovic, 
Meta Cvirn, Marija Vodnik, Blaž 
Zabret, Sašo Burjek, Anamarija 
Zorman Grašič, Beti Miklavčič, Jože 
Gornik. Naj jih pri njihovem delu 
spremlja Sveti Duh. 
 
Vsi novoizbrani člani ste povabljeni 
na prvi sestanek na praznik 
Gospodovega vnebohoda, v četrtek, 
14. maja po sveti maši in šmarnicah.  
 

Oratorij 2015 
 
Pričetek v nedeljo, 5. julija s sveto 
mašo ob 10. uri. 
Animatorji se že pripravljajo. V 
začetku maja bodo otroci pri 
verouku dobili prijavnice, s katerimi 
se bodo prijavili na letošnji oratorij. 
Vsebina letošnjega oratorija bo 
mladim ponudila v zgled svetega 
Dominika Savia, zavetnika otroštva.  
 
Na oratorij sprejemamo otroke, ki 
bodo jeseni šli v prvi razred, in 
starejše. 
Lepo se priporočamo za pomoč pri 
oratoriju – s kakršnimkoli 
prispevkom.  
 
Vera, upanje, ljubezen, veselje 
 
Letošnji birmanci se nam bodo v 
župnijskem glasilu predstavili s 
svojimi gesli. 

 
Življenjska gesla 
naših birmancev: 

 
Eva B.: Kajti vsakemu, ki ima, se bo 
dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki 
nima, se bo vzelo še to, kar misli, da 
ima. (Mt 25,29) 
 
Juš: Blagor človeku, ki ne hodi po 
nasvetu krivičnih, ne stopa na pot 
grešnikov in ne poseda v družbi 
porogljivcev. (Ps 1,1) 
 
Andraž: Ljubite pravičnost, vi, ki 
vladate svetu, dobro mislite o 
Gospodu, iščite ga s preprostostjo 
srca. (Modr 1,1) 
 
Žan L.: K tebi, GOSPOD, vzdigujem 
svojo dušo. (Ps 25,1) 
 
Lucija: Gospod je moja luč in moja 
rešitev, koga bi se bal? Gospod je 
trdnjava mojega življenja, pred kom 
bi moral trepetati? (Ps 27,1) 
 
Katarina: Sonce naj ne zaide nad 
vašo jezo (Ef 4,26) 
 
Maša: Tisti, ki zaupajo v 
GOSPODA, so kakor gora Sion, ta 
ne omahuje, na veke ostane. (Ps 
125,1) 
 
Domen: Ne prepiraj se z nikomer 
brez vzroka, če ti ni storil nič žalega. 
(Prg 3,30) 
 
 
(nadaljevanje sledi) 


