
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
11. PON 
sv. Stanislav 

19.h  +   Ivan Kalan 

12. TOR 
sv. Julij I. 7.30  +   Marija in Franc Grilj 

13. SRE 
sv. Ida 19.h  +   Leopold Miklavčič 

14. ČET 
sv. Lidvina 19.h  +   starše Štern 

15. PET 
sv. Helena 19.h  +   Milka in Jože Naglič 

16. SOB 
sv. Bernardka Lurš. 19.h  +   Marija in Janez Lotrič 

17. NED 
Jezus, dobri pastir 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milka Mežnarič in 
               Emilijana Cimerman 

18. PON 
sv. Sabina 19.h  +   Stanko Dolžan 

 
Svetoletno romanje v 
stolnico bo 10. aprila. 
Ob 15.30 molitvena ura, 
Ob 16. uri sv. maša. 
Nato ogled semenišča. 
Odhod avtobusa izpred 
cerkve ob 14. uri. 
Prispevek 5€ 
Osebni avtomobili lahko 
brezplačno parkirajo na 
tržnici 

19. TOR 
sv. Leon IX. 7.30  +   Blaž Podobnik 

20. SRE 
sv. Teotim 19.h  +   Slavka Grašič 

21. ČET 
sv. Anzelm 19.h  +   pokojne Kern 

22. PET 
sv. Hugo 

19.h  +   Manca in Janez 
               Benedičič 

23. SOB 
sv. Jurij 

19.h  +   Marija, Lojze in Franc 
               Kogovšek 

 
Srečanje svetopisem-
ske skupine bo v 
četrtek, 14. aprila po 
sveti maši. 
Lepo povabljeni. 

24. NED 
5. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h       v zahvalo 

Fatimska Marija bo na obisku 
v Sloveniji od 13. maja do 13. 
oktobra. 
V naši dekaniji bo 21. in 22. 
maja. 
V naši župniji jo bomo slovesno 
sprejeli v soboto, 21. maja ob 
14. uri. 

Priprava na krščanski 
zakon bo v Kranju: 
3. 4. in 5. junija 
ob 19.30. uri v župnišču, 
Tavčarjeva 43. 
 

Na Brezjah: 
8. 15. in 20. maja 
ob 15. uri v dvorani nad 
zakristijo. 

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

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

 
 

Teden molitve za duhovne poklice  10. – 17. april 2016 
 

 
Pred nami je 53. svetovni molitveni 
dan za duhovne poklice. S 
hvaležnostjo se oziramo v zgodovino. 
Papež je ves svet prosil, naj molitev 
doseže družine, župnije, redovne 
skupnosti, bolnišnice in šole, da bodo 
»poklicani« z veseljem odgovorili na 
Božji klic. 
Pretresljive so besede papeža 
Frančiška, ko pravi, da so poklici 
»dar Božjega usmiljenja«. Te besede 
toliko bolj odmevajo letos, ko 
navdušeno praznujemo izredno sveto 
leto usmiljenja. Papeževe besede so 
balzam, ki nas tolaži, da bo Božje 

usmiljenje tudi danes med nami 
bogato rosilo duhovne poklice. Po 
drugem vatikanskem koncilu beseda 
»poklicanost« ni prihranjena zgolj za 
duhovnike in redovnike, ampak je 
želja Cerkve, da bi se vsi stanovi, v 
katerih ljudje živijo, pojmovali kot 
poklicanosti. Če je Cerkev »mati 
poklicev«, kot pravi papež Frančišek, 
potem poklicanosti ni mogoče 
pridržati samo za duhovne poklice, 
marveč to velja za vse krščene. Kljub 
temu da gojimo v sebi zavest široke 
poklicanosti vseh kristjanov v krstu in 
birmi, je prav, da v tednu molitve za 
duhovne poklice, ki bo letos od 10. 
do 17. aprila, mislimo predvsem na 
spodbujanje duhovnih in še zlasti 
duhovniških poklicev. Brez 
duhovnikov smo izgubljeni. To čutijo 
že mnoge župnije, ki nimajo svojega 
pastirja. Zato si v tem tednu podajmo 
roke in jih sklenimo v skupni molitvi. 
Postanimo Cerkev, ki rojeva 
duhovnike, »Božje poslance«, da 
bodo »varovali šibke, postavili 
pokonci padle, poiskali izgubljene, 
vsem pomagali in vsem s svojo roko 
pokazali varno pot v večno 
domovino«. Tako je o duhovnikih 
razmišljal blaženi Anton Martin 
Slomšek. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

17.4.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
17.4.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Teja Sajovic 
 

24.4.2016 ob 8. uri 
1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
24.4.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

17.4.2015: 4. velikonočna nedelja 
nedelja dobrega pastirja  
Apd 13,14.43-52; Ps 100; 
Raz 7,9.14-17; Jn 10,27-30 
»Moje ovce poslušajo moj glas; 

jaz jih poznam in hodijo za 

menoj.« (Jn 10,27) 
 

24.4.2015: 5. velikonočna nedelja 
Apd 14,21-27; Ps 145; Raz 21,1-5; 
Jn 13,31-35 
 »Po tem bodo vsi spoznali, da 

ste moji učenci, če boste med 

seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 

 

 

 

10. april 
3. VELIKONOČNA nedelja 

 

 
 

Jezus Petra v drugem delu 
današnjega evangelija sprašuje: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš 
BOLJ kot tile?«. Zakaj Kristus 
uporabi tako občutljive besede, ko 
Petra sprašuje o njegovi ljubezni? 
Ko Sveto pismo govori, da Bog 
nekoga bolj ljubi, hoče reči, da mu 
daje posebno nalogo. 
Vsakega kristjana Kristus kdaj pa 
kdaj vpraša, če ga ljubi bolj kot 
drugi. Zakonce, ko jih zadene 
kriza zakona, starše, ko pridejo 
težave pri vzgoji ali ko se jim rodi 
prizadet otrok, člane družine, ko 
kdo hudo zboli, samske, ko se 
počutijo osamljeni, starejše, ko se 
zdijo odvečni … Naj nam Gospod 
nakloni svojo ljubezen, v moči 
katere ga bomo tudi mi zmogli 
BOLJ ljubiti in odgovoriti na njegov 
klic v vseh, tudi najtežjih trenutkih 
svojega življenja. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

CERKEV NI  
KLUB POPOLNIH 

 

Res je, škandali v Cerkvi so in 
ostajajo sramota in pohujšanje. 
Vendar niso naključne napake v 
tkanini, ki bi jih mogli z nekaj dobre 
volje odstraniti. Bernhard Meuser 
takole piše: 
»Že Jezus se je srečeval z normalnimi 
in celo nevarnimi ljudmi. Med njimi 
so bili Marija Magdalena, cestninar 
Zahej, zasačena prešuštnica, in še 
huje: Judež, poznejši izdajalec, pa 
Peter, ki ga je zatajil, preden je 
petelin trikrat zapel. Če bi Cerkvi 
pripadali samo neoporečni možje in 
žene, bi bila Cerkev verjetno prazna. 
Vsaj jaz ne bi imel možnosti, da v 
njej najdem svoj prostor. Poznam se, 
vem, da se mi vse lahko pripeti. 
Dejanska Cerkev … ni klub popolnih 
ljudi, ampak je po Jezusovi volji 
prostor za postopno spremenitev 
povsem normalnih ljudi.  
Ljudje ga tudi kdaj polomijo in se 
morajo poboljšati. Na srečo nam je 
Jezus zagotovil: 'Ne potrebujejo 
zdravnika zdravi, ampak bolni. Prišel 
sem klicat grešnike, ne pravične …' 
Vsi smo nekoliko »prizadeti«. Eden 
ima težave z denarjem, drugi z 
resnico, tretji s spolnostjo, četrti je 
negotov pravnik, peti je čudak in šesti 
sem jaz. Ne korakamo v 
zmagoslavnem sprevodu. Opotekamo 
se, spotikamo in vlečemo naprej. A 
hodimo. To nam je skupno. To je 
Cerkev, ki mi je všeč.« 

Po: Youcat -  Birma 

PREVEČ SMETI 
V MOJEM ŽIVLJENJU 

 

 

Bananin olupek potrebuje – 
odvisno od sestave tal in zračne 
vlage – približno eno leto, da se 
razkroji; plastična vrečka potrebuje 
od 1.000 do 3.000 let, uran 238 po 
4,468 milijarde let ravno razpade 
na pol. Vendar vse to ni nič v 
primerjavi z odpadkom, ki nikoli 
ne zgnije: grehom. V nekem 
trenutku sem razumel: ko grešimo, 
je tako, kot bi proizvajali 
specifične odpadke z oznako »zelo 
strupeno«, saj le-ti zadevajo 
vsakogar, vplivajo na naše 
življenje in ga lahko tudi uničijo. 
Umažejo našo notranjo pokrajino. 
Grehi nimajo razpolovne dobe in 
ne razpadejo. Ne glede na to 
obstaja možnost, da se znebimo te 
nakopičene umazanije: spoved. 

Youcat – Spoved 
 
 

Vse težave v molitvi  
imajo en sam vzrok: molimo,  

kakor da Bog ne bi bil navzoč. 
(Terezija Avilska) 


