
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
14. PON 
sv. Matilda 19.h  +   Vinko Benedičič 

15. TOR 
sv. Ludovika 7.30  +   Janez Fistar, 30. dan 

Koncert komornega 
zbora Megaron 
Danes ob 19. uri. 
Prisrčno vabljeni 

16. SRE 
sv. Hilarij Oglejski 19.h  +   Ana Rakovec 

17. ČET 
sv. Patrik 19.h  +  starše in Rozko Sobočan 

18. PET 
sv. Ciril Jeruzalem. 19.h      v zahvalo 

19. SOB 
sv. Jožef 

8.h    +   Anton Mekiš, 8. dan 
19.h  +   Silvester Krumpestar 

20. NED 
Cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h       v dober namen 
14.h       križev pot 

21. PON 
sv. Serapion 19.h  +   Marija in Vinko Čimžar 

Z ljubeznijo pripravite 
zelenje in butarice za 
blagoslov na Cvetno 
nedeljo. Pri sobotni in 
jutranji maši bo preprost 
blagoslov v cerkvi, ob 
10. uri pa slovesni 
blagoslov na 
župnijskem dvorišču in 
procesija v cerkev. 
Oljčne vejice so na 
voljo v cerkvi. Vaši 
darovi zanje so 
namenjeni obnovi 
cerkva v slovenski Istri. 

22. TOR 
sv. Lea 

7.30  +   Slavica Pustoslemšek 
19.h  +  Marjanca Florjančič, 30. 

23. SRE 
sv. AlfonzTuribij 19.h  +   Tončka Zrimšek 

24. ČET 
Veliki četrtek 19.h  +   Valentin Sušnik 

25. PET 
Veliki petek 

15.h      križev pot 
19.h      obredi velikega petka 

26. SOB 
Velika sobota 19.h   +   Francka Škofic 

Spovedovanje pred 
prazniki je v naši 
cerkvi vsak dan pol ure 
pred mašo.  
Spovednik gost bo 
spovedoval na god sv. 
Jožefa med mašo ob 
8.h, na veliki ponedel-
jek in torek pa od 18. 
ure dalje in med mašo.  

27. NED 
VELIKA NOČ 

7.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše in brata Učakar 

Srečanje biblične 
skupine bo v četrtek, 
17. marca po sveti maši. 

Sestanek za starše 
letošnjih prvoobha-
jancev bo v torek, 22. 
marca po sveti maši. 

Oddani maši za: 
+ Marjanca'o Florjančič in +Anico Škofic, c. na Belo 
 
Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto bo ob 
11., 14. in 16. uri.  
 
Svetoletno romanje v stolnico bo na 3. velikonočno 
nedeljo, 10. aprila. Odhod avtobusa ob 14.30. uri. 
Prijave na telefon 20 45 309 – Nada. 

Obhajilo bolnikov po 
domovih: v torek po 
dogovoru. 

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

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

 
 

 
CVETNA NEDELJA IN VELIKI TEDEN 

 

S to nedeljo stopamo v veliki teden. 
Spominjamo se Jezusovega slovesne-
ga vhoda v Jeruzalem, odpira pa se že 
pogled v dramo njegovega trpljenja. 
Pred mašo je procesija z zelenimi 
vejami ali se na kakšen drug način 
slavi spomin slavnostnega 
Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Jezus 
začne svoje trpljenje tako, da ga že 
osvetli s preroško svetlobo svoje 
zmage. To je smisel njegovega 
slovesnega vhoda v mesto. Na 
začetku procesije nosimo križ, ki 
oznanja, da moremo samo po križu 
priti v božje mesto, iz katerega nas je 
izgnal greh. 
Procesija nas popelje k oltarju, kjer se 
ponavzočuje velikonočna skrivnost. 
Bogoslužje te nedelje tesno povezuje 

Kristusovo trpljenje in njegovo 
kraljevanje. 
In če smo v prvem delu bogoslužnih 
dejanj bolj poudarjali Kristusovo 
zmagoslavje in kraljevanje, v drugem 
delu poudarimo njegovo trpljenje z 
branjem poročila o Kristusovem 
trpljenju, kakor so ga zapisali 
evangelisti Matej, Marko in Luka. 
Branje poročila o Kristusovem 
trpljenju ima v bogoslužju središčno 
mesto. Branje ali petje the 
evangeljskih odlomkov naj bo zato 
skrbno pripravljeno. Čeprav ga 
poslušamo leto za letom, ga 
poskušajmo vedno globlje dojemati 
in doživljati. In seveda ne pozabimo, 
da je Kristus pretrpel vse muke zaradi 
nas in zaradi našega zveličanja. 

 



 
 

Veliki četrtek 
 

Ob 9. uri se vsi duhovniki zberemo ob 
svojem škofu v stolnici pri krizmeni 
maši, ko škof posveti sveto krizmo ter 
blagoslovi krstno in bolniško olje. Vsi 
duhovniki obnovimo svoje obljube, ki 
smo jih dali na dan mašniškega 
posvečenja. 
Ob 19. uri pričnemo obrede 
velikega tridnevja z večerno sveto 
mašo gospodove večerje. Pri njej 
slovesno obhajamo spomin postavitve 
nove zapovedi ljubezni, umivanja 
nog, postavitve zakramenta svete 
evharistije, duhovništva. Po obhajanju 
evharistije Najsvetejše prenesemo v 
»ječo« na Oljsko goro. Spominjamo 
se, kako so Jezusa prijeli in zaprli.  
Vsi ste povabljeni, da vsaj nekaj časa 
skupaj molimo z njim na Oljski gori. 
Med molitvijo se razkrijejo oltarji. 
Do 23. ure bo tudi priložnost za 
spoved. 
Darovanje pri maši na veliki četrtek 
je kot po navadi za Predal dobrote. 

KOT JAZ VAS LJUBIM, 

SE LJUBITE, 

IN ZVESTI BRATJE SI BODITE. 

Veliki petek – dan 
Gospodovega trpljenja 

in smrti 
 

Dan strogega posta. To je edini dan v 
letu, ko ni svete evharistične daritve, 
saj veliki in večni duhovnik sam 
daruje na oltarju križa svoje življenje. 
Ob 15. uri bo molitev križevega pota. 
Ob 19. uri obredi velikega petka. 
 

 
 

Na začetku duhovnik leže na obraz v 
znamenje žalovanja in počastitve 
Jezusovega trpljenja in smrti na križu. 
Bogoslužje obsega tri dele: 
Prvi del obreda je poslušanje božje 
besede in pasijona, ki se sklene s 
slovesnimi prošnjami za vse potrebe. 
Drugi del obreda je razkrivanje in 
češčenje križa, na katerem je 
zveličanje sveta viselo. Vsi smo 
povabljeni, da počastimo sveti križ. 
Tretji del je obhajilo in Jezusov 
pokop. 
Darovi pri Božjem grobu in ob 
križu so namenjeni za vzdrževanje 
cerkve Božjega groba in kristjane v 
Sveti deželi. 

Velika sobota 
 

Dan Gospodovega počitka v grobu. 
Ob 7. uri blagoslov vode in 
velikonočnega ognja. Izpostavitev 
Najsvetejšega v Božjem grobu, ki bo 
izpostavljeno do 18.30. ure. 
Ob 7. uri povabljeni k molitvi 
molivke binkoštne dvorane. 
Ob 10. uri skupen obisk Božjega 
groba veroučencev in polurna 
molitev. 
Pred vsakim blagoslovom jedil 
meditacija z molitvijo, ki jo pripravijo 
mladi. 
Po stari navadi nesemo ta dan k 
blagoslovu velikonočna jedila. Ta 
blagoslov naj bi v nas zbudil misel na 
hvaležnost za velike Božje darove, ki 
izhajajo iz Velike noči. Blagoslovi 
bodo ob 11. uri, ob 14. uri in ob 16. 
uri. 

 
Ob 19. uri: Velikonočna vigilija – 
pomeni veselo čakanje na Kristusovo 
vrnitev. Bogoslužje ima štiri dele: 
Začetek pred cerkvijo s slavjem luči. 
Sledi besedno, krstno in evharistično 
bogoslužje. 
Pri vigiliji vsi obnovimo krstne 
obljube in se spomnimo krstne 
zaveze. 

Velika noč Kristusovega 
vstajenja 

 

Ob 7. uri vstajenje iz Božjega groba: 
velikonočna ALELUJA, procesija, 
zahvalna pesem, evharistični 
blagoslov in slovesna maša 
Kristusovega vstajenja. 
Druga velikonočna maša na ta 
največji krščanski praznik bo še ob 
10. uri. Darovanje na Veliko noč bo 
za potrebe varovanja cerkve in 
župnišča.  
 

 
 

Teden družine bomo letos obhajali v 
maju, praznik Gospodovega 
oznanjenja pa v ponedeljek po Beli 
nedelji.  
Po Marijinem materinstvu je 
posvečeno materinstvo vseh mater 
sveta. Zato na ta praznik obhajamo 
materinski dan. To praznovanje je 
staro toliko, kot krščanstvo. 
Materinski dan je dan hvaležnosti 
našim staršem, ki so nam kot Božji 
sodelavci podarili življenje. 
 

 


