
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
11. PON 
Mamert. 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Jože Arnež 

12. TOR 
Leopold Mandić 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Marija Jelenc 

Na praznik vnebohoda 
ni verouka. Učenci naj 
pridejo k šmarnicam. 

13. SRE 
Fatim. Mati Božja 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Alojzij Bitenc 

14. ČET 
Gospodov vnebohod 

8.h         v zahvalo Škofu Vovku 
19.h  +   Rudi in Rudolf Majcen 

15. PET 
Izidor 

19.h  +   Franc Škjerjanc, Ciril 
              Zupan, Jožefa Pogačnik 

16. SOB 
Janez Nepomuk 19.h  +   Rajko Tavčar 

17. NED 
7. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ana Sterniša, obl. 

18. PON 
Janez I. 

19.h  +   starše, sestro in brate 
              Likozar 

Prvo sveto obhajilo bo 
na binkoštno nedeljo ob 
10. uri. 
Verouk 11. maja bo 
skupen ob 16. uri, 
18., 19., 20. in 21. maja 
pa skupaj ob 17. uri. 
Spoved pred prvim 
obhajilom bo v soboto, 
23. maja ob 10. uri ali 
ob 17. uri. 
K zakramentu povablje-
ni tudi starši 

19. TOR 
Krispin 

7.30  +   Janez Šink 
19.h  +   Jože Platiša 

20. SRE 
Bernardin Sienski 19.h  +   starše Zajc 

Sestanek novoizbranega 
župnijskega pasto-
ralnega sveta bo na 
vnebohod, 14. maja ob 
20. uri. Lepo povabljeni 

21. ČET 
Krištof Magellanes 19.h  +   starše Dovjak in Kokalj 

22. PET 
Marjeta Kasijska 19.h  +   starše in brate Pičman 

Srečanje svetopisemske 
skupine bo v četrtek, 
21.. maja po šmarnicah 

23. SOB 
Servul (Socerb) 19.h   +   Antonija Zrimšek 

24. NED 
BINKOŠTI 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Alojzij Likozar 

Papež Frančišek nas spodbuja: »Vedno znova se 
obračaj na Marijo, da bi z njeno pomočjo napredoval v 
ljubezni, ter iz svojega življenja naredil hvalnico Očetu 
po Sinu in Svetem Duhu.« 
Robi Friškovec pa si iskreno želi, da bi mladi 
zaljubljenci v tem Marijinem mesecu našli čas, da 
gredo skupaj tudi k šmarnicam in (če še niso) med 
seboj pogumno spregovorijo tudi o veri… Naj 
pomladna zaljubljenost pogumno prerašča v ljubezen. 

Šmarnična pobožnost 
je ob delavnikih 
združena s sveto mašo. 
Ob nedeljah pa je 
zvečer ob 19. uri z 
litanijami in blago-
slovom z najsvetejšim. 
Hvala staršem, ki 
spremljate najmlajše k 
majniški pobožnosti. 
Večjim pa želim, da bi 
po Mariji našli pot k 
Jezusu.  
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Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi 
jaz ljubil vas;  

ostanite v moji ljubezni! Ako boste 
izpolnjevali moje zapovedi,  
boste ostali v moji ljubezni, 

kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi  
svojega Očeta in ostal  

v njegovi ljubezni.  
To sem vam rekel, da bo moje 

veselje v vas in  
da se vaše veselje dopolni. 

To je moja zapoved,  
da se med seboj ljubíte, 
kakor sem vas jaz ljubil.  

 
(Jn 15,9–12) 

 
Kakor družinski obed najbolj 
povezuje svoje člane in iz njih 
napravlja eno skupnost, tako tudi 
evharistični obed zida cerkveno 
občestvo.                            (F. Sodja) 

KDOR LJUBI, SPOLNJUJE 
ZAPOVEDI 

 
Krščanstvo mora Božjo ljubezen 
na Zemlji napraviti opazno, 
občuteno in otipljivo.  
 
Bog ne deluje na osnovi odlične 
organizacije verskih ustanov in 
cerkvenega ustroja.  
 
Bog je in je lahko učinkovito 
prisoten le tam, kjer mu ljudje v 
njegovi ljubezni podarjajo roke in 
noge in toplino svojega srca. 

 
Vse je povezano:  
Vera v Boga, vera v ljudi, vera v 
življenje.  
Vse je povezano z »ljubiti in biti 
ljubljen«.  
Kdor nikoli ni bil ljubljen, kdor 
nikoli ni izkusil ljubezni, težko 
veruje v Boga, ki je ljubezen. 
Kajti samo v ljubezni je Boga 
mogoče občutiti in izkusiti.  
Samo v ljubezni lahko ljudje 
najdejo vero.           P. Bosmans, Bog – moja oaza 

 

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


 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
17.5.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Matija Strniša 
2. berilo: Alenka Gašperlin 

 
17.5.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 
24.5.2015 ob 8. uri 

1. berilo Ana Peklenik 
2. berilo: Andreja Zupanc 

 
18.1.2015 ob 10. uri 

Slovesnost prvega svetega obhajila 
 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

14.5.2015: Gospodov vnebohod 
Apd 1,1-11; Ps 47; 
Ef 1,17-23; Mr 16,15-20 
Pojdite po vsem svetu in 
oznanjujte evangelij vsemu 
stvarstvu! (Mr 16,15) 
 

17.5.2015: 7. velikonočna nedelja 
Apd 1,15-17.20-26; Ps 103; 
1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19 
Ne prosim, da jih vzameš s 
sveta, ampak da jih obvaruješ 
hudega. (Jn 17,15) 
 

24.5.2015: BINKOŠTI 
Apd 2,1-11; Ps 104; 
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23 
Učenci so se razveselili, ko so 
videli Gospoda (Jn 20,20b) 

 
Življenjska gesla 
naših birmancev: 

 
Nika D.: Nič ne uide njegovi 
požrešnosti, zato njegova sreča ne 
more trajati (Job 20,21) 
 
Val: Vsa modrost je od Gospoda, ob 
njem je na veke. (Sir 1,1) 
 
Miha: Po Božji milosti pa sem to, 
kar sem, in njegova milost, ki mi je 
bila dana, ni postala prazna. 
Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se 
trudil, pa ne jaz, ampak Božja 
milost, ki je z menoj. (1Kor 15,10) 
 
Tea: Kjer je namreč tvoj zaklad, tam 
bo tudi tvoje srce. (Mt 6,21) 
 
Pija: Ne nabirajte si zakladov na 
zemlji, kjer uničujeta molj in rja in 
kjer tatovi vlamljajo in kradejo; 
nabirajte pa si zaklade v nebesih, 
kjer jih ne uničujejo ne molj ne rja 
in kjer tatovi ne vlamljajo in ne 
kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, 
tam bo tudi tvoje srce. (Lk 12, 33-
34) 
 
Manca: Da bi bil božji človek popoln 
in pripravljen za vsako dobro delo. 
(2Tim 3,17) 
 
Žan: Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, 
ker niti enega lasu ne moreš narediti 
belega ali črnega (Mt 5,36) 
 
 
(nadaljevanje sledi) 

7. velikonočna nedelja 
17. maj 2015 

Nedelja sredstev družbenega 
obveščanja 

 

 
 

Dokler sem bil med njimi,  
sem jih varoval in nobeden izmed 

njih se ni pogubil, razen sinu 
pogubljenja, da se spolni pismo.  

Zdaj pa grem k tebi; in o tem 
govorim na svetu, da bi imeli v sebi 

polnost mojega veselja.  
Jaz sem jim izročil tvoj  

nauk in svet jih je sovražil,  
ker niso od sveta,  

kakor jaz nisem od sveta.  
Ne prosim, da jih  

vzameš s sveta, ampak  
da jih varuješ hudega.  

 
(Jn 17,12–14) 

 
To, kar smo brali, slišali ali gledali, nas 
spremlja večino dneva. Včasih v službi 
mine precej časa ob pogovorih o 
novicah, komentarjih ali intervjujih, ki 
so že zjutraj potrkali na vrata našega 
doma ali pa na vrata naših redakcij. 
Tako mediji lahko zbližujejo ljudi, 
lahko pa jih oddaljujejo. Mediji so 

lahko na strani življenja ali pa jemljejo 
življenje. Mediji ustvarjajo mite ali pa 
uničujejo ljudi. Mediji lahko 
informirajo in formirajo, lahko pa 
zavajajo in kvarijo ljudi. 
Novinarji imajo veliko odgovornost. 
Ob poročanju ljudje ne morejo ostati 
neprizadeti. 
V pluralnosti kultur se je Cerkev 
odločila za novo evangelizacijo. To 
tudi pomeni rešitev krščanske kulture. 
Pri tem absolutno izključuje vsakršno 
nasilje. Papež Frančišek je pravi strateg 
v razumevanju, vrednotenju in 
upoštevanju kultur. Kamor pride, ne 
pride samo kot katoliški papež, ampak 
tudi kot multikulturni papež. Vsemu 
svetu sporoča, da se ni treba bati 
nikogar in ničesar. V središču 
papeževih sporočil je vedno človek. 
Vsakega človeka hoče prebuditi k 
zavedanju o sebi, o tem, da je ustvarjen 
od Boga in je zato Božja podoba. Vsi 
ljudje imamo zato človeško 
dostojanstvo, ki je nedotakljivo. 
Odgovorni smo drug za drugega. In to 
je potrebno, da bi danes sredstva 
družbenega obveščanja vedno znova 
postavljala v ospredje – človeka in to v 
njegovem dostojanstvu. 
 
Trije dnevi pred praznikom 
Jezusovega vnebohoda so namenjeni 
prošnji in molitvi za blagoslov dela 
naših rok in ohranitev sadov zemlje. Ta 
prošnja vsebuje hvaležnost za naše 
stvarstvo, odvrnitev nesreč pri delu, pa 
tudi potresov, povodnji, kužnih bolezni 
in vsega, kar ogroža našo zemljo. 


