
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
27. PON 
sv. Gabrjel ŽMB 18.h  +   Ana in Franc Rogelj 

28. TOR 
sv. Roman 

7.30  +   Jože Zadrgal 
              in Magdalena Tonin 

1. SRE 
++ Pepelnica++ 

18.h  +   Albin Rozman 
    med mašo obred pepelenja 

2. ČET 
sv. Neža 

18.h       za duhovne poklice, 
    mol. ura in adoracija do 19.30 

Priprava na krst bo 
v ponedeljek, 27. 
februarja po sveti 
maši.  
Krščevanje bo na 
prvo postno nedeljo 
po maši ob 10. uri. 

3. PET 
sv. Kunigunda 

18.h  +   Ciril in Frančiška Mrak 
            po maši križev pot 

4. SOB 
sv. Kazimir 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h  +   Francka Lombar, 8. dan 

5. NED 
1. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Alojzij in Igor Gregorc 
14.h        križev pot 

Na prvi petek, 3. 
marca bom z 
zakramenti obiskal 
bolnike in ostarele po 
domovih. 

6. PON 
sv. Fridolin 19.h  +   Milka Špendal 

7. TOR 
sv. Perpetua in Felicita 7.30  +   Marija Studen 

Ministranti lepo 
povabljeni na sreča-
nje v soboto, 11. 
marca ob 10. uri.  

8. SRE 
sv. Janez od Boga 19.h  +   Anton Mekiš 

9. ČET 
sv. Frančiška Rimska 19.h  +   Marija in Peter Hribar 

10. PET 
40 mučen. iz Armenije 

19.h       v čast Svetemu Duhu 
            po maši križev pot 

Zaradi zimskih 
počitnic v tem tednu 
ne bo verouka. Vsi pa 
lepo povabljeni na 
pepelnico k sveti maši 
in pepelenju. 

11. SOB 
sv. Benedikt 19.h  +   Lucija Zorč 

12. NED 
2. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Miha Koglar 
14.h        križev pot 

Postna postava za leto 2017 
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 1. marec), ko se 
začne postni čas, in na veliki petek (letos 14. april). Ta 
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. (veže od 18. do začetka 60. leta) 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa ga smemo zamenjati z dobrim delom. 

V postnem času so še 
posebej poudarjeni 
postni petki. Ta dan 
naj bi se zdržali 
mesnih jedi, si vzeli 
čas za sveto mašo in 
križev pot. Vsak petek 
nas ob uri Jezusove 
smrti (ob 15.h) veliki 
zvon povabi k molitvi 
in spominu Gospodo-
vega trpljenja na 
križu. 

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

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

 
 

REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V ODREŠITEV 
 

 
 

Kadar pa ti moliš,  
pojdi v svojo sobo,  

zapri vrata in k svojemu  
Očetu moli na skrivnem.  

In tvoj Oče, ki vidi v skrivno,  
ti bo povrnil.  

In kadar se postite,  
ne bodite kakor  
čemerni hinavci;  

grdijo si namreč obraze,  
da bi ljudem pokazali,  

da se postijo.  
Resnično, povem vam,  
svoje plačilo so prejeli.  
Kadar pa se ti postiš,  
pomazili svojo glavo  

in si umij obraz,  
da ne pokažeš ljudem,  

da se postiš,  
ampak svojemu Očetu,  

ki je na skrivnem.  
In tvoj Oče, ki vidi v skrivno,  

ti bo povrnil.  
 

(Mt 6, 6.16–18) 

Na pepelnično sredo bomo začeli 
štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si 
mnogi ljudje predstavljajo nekaj turobnega, 
pepelnato sivega, dolgočasnega, pustnega in 
od zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar 
se postite, se ne držite čemerno.« Morda nam 
bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot 
trening za veliki nastop, nabiranje kondicije za 
veliki vzpon. 
Povsem logično in nujno se nam zdi, če 
športniki tedne in mesece vadijo. Samoumevno 
je, da se držijo strogega dnevnega reda in prave 
mere v vsem. Isto velja za umetnike, ki veliko 
nastopajo. Tudi v krščanskem življenju ne gre 
brez vztrajnosti, vaje in odpovedi. Prav to nam 
pomeni postni čas. Prisiljeni smo namreč v hudo 
tekmo, v duhovni boj, ki je veliko bolj razburljiv in 
usoden od vsake športne tekme ali prvenstva. 
Ob tem boju se včasih zatrese vesolje do svojih 
poslednjih meglic. Človek se namreč giblje v 
magnetnem polju med dvema privlačnima 
poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, 
Resnica, Življenje, Smisel, Sreča. Vse to je za 
nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na 
drugi strani pa se šopiri satan, duh laži in 
pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz dobrega, 
vrednote, resnice in sreče. Samo tako more 
zaslepiti in nase prikleniti človeška srca, ki so 
lačna vsega tega.  
Ta drama človeške zgodovine se je začela s 
prvim grehom. A na srečo glavni igralec v drami 
ni samo človek in njegov nasprotnik, 
skušnjavec. Ta zgodovina ima svojega 
»režiserja«, Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je 
sam v to dramo posegel in jo vodi v čudovito 
dovršitev.  

Po: TV Slovenija – Ozare, 1996 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

5.3.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

5.3.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Maša Penček 
2. berilo: Smiljan Hude 

 
12.3.2017 ob 8. uri 

1. berilo Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
12.3.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Ana Krek 

2. berilo: Tine Bogataj 
 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

1.3.2017: PEPELNICA 
Jl 2,12-18; Ps 51; 
2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
»…in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem ti 

bo povrnil« (Mt 6, 4b). 
 

5.3.2017: 1. postna nedelja 
1 Mz 2,7-9;3,1-7; Ps 51; Rim 5,12-19; 
Mt 4,1-11 
»Človek naj ne živi samo od kruha, 

ampak od vsake besede, ki prihaja iz 

Božjih ust« (Mt 4,4). 
 

12.3.2017: 2. postna nedelja 
1 Mz 12,1-4; Ps 33;  
2 Tim 1,8-10; Mt 17,1-9 
Glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj 

ljubljeni Sin, nad katerim imam 

veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5) 

 
 

Imaš računalnik, pametni telefon 
ali televizijo? 

Imaš nekaj minut na dan, 
ki si jih lahko vzameš za Boga? 
Si želiš letošnji post preživeti 

na poseben način? 
Poznaš akcijo #deliJezusa? 

Blagor ti! 
 

O blagrih bodo v tem postu 
razmišljali naključni mimoidoči, 
duhovniki in pričevalci, ki bodo 
posamezen blagor podkrepili z 

osebno izkušnjo. 
Vse to vsak postni ponedeljek, sredo, 

petek in nedeljo na spletni strani 
Pridi.com, Facebooku, Youtubu in 

Exodus TV. #deliJezusa 
 

Začnemo 27. februarja. 
 

Ekipa #deliJezusa 
 

 

Spreobrnite se in verujte evangeliju 
 

Na pepelnično sredo pričenjamo 
Kristjani spokorno pot, ki nas vodi k 
veliki noči. Začnimo odločno. Z 
molitvijo in postom. Liturgija 
pepelnične srede nas spodbuja, naj se 
povežemo med seboj v molitvi, postu 
in spokornosti, kar zahteva od nas 
duhovni napor, to je spreobrnitev 
srca. 
Začnimo post z odločitvijo, da se 
bomo trgali od vsega slabega in 
greha, da bomo lahko pozorneje 
izpolnjevali Božjo voljo. Kristjanov 
post je vaja in napor, da bi sledili 
Jezusu in v vseh okoliščinah 
pričevali zanj. Nenazadnje post 
pomeni tudi solidarnost, ki naj 
pospešuje čut za pomoč potrebnim 
okoli nas. 
 

»Spreobrnite se« je povabilo, da 
zapustimo stare in uhojene poti in 
tvegamo nekaj novega, neobičajnega. Je 
povabilo, da sprejmemo sami sebe, s 
svojimi odlikami in sposobnostmi, s 
svojimi slabostmi in omejenostjo, s svojo 
preteklostjo in s svojo življenjsko 
zgodbo. Kaj bogati moje življenje in kaj 
bi ga lahko še bolj bogatilo? Kaj me 
odvrača od polnosti življenja, ki mi ga je 
Bog podaril? To so vprašanja, s 
katerimi se bi morali odpraviti na pot 
skozi 40-dnevni postni čas. 
Da bi imelo nekaj novega prostor, se 
mora nekaj, kar je starega, umakniti. Si 
že izbral-a to, kar se bo v tvojem 
življenju umaknilo … Že veš, kaj je tisto 
novo, kar prihaja v tvoje življenje? 

Po: Praznujemo cerkveno leto - pepelnica 

Molitev za pravo izbiro 

poklica 
 

Sveti Duh, Duh modrosti in sveta.  

Pomagaj mi pri pomembnem,  

za vse moje življenje odločilnem 

koraku, ko si izbiram poklic.  

Razsvetli me, da spoznam,  

kaj je tvoja volja.  

Razsvetli tudi moje starše in 

svetovalce, da mi bodo prav svetovali.  

Pokaži mi, kaj je za mojo časno in 

večno srečo najboljše.  

Daj mi moči, da srečno premagam vse 

ovire in težave, ki nasprotujejo dobri 

izbiri poklica.  

Pomagaj mi, da si pridobim vse 

lastnosti, ki jih bo moj bodoči poklic 

od mene zahteval.  

Vodi me v nevarnih mladostnih letih 

srečno do cilja.  

O Marija, bodi mi Mati dobrega sveta.  

Sveti angel varuh in moj sveti 

zavetnik, prosita zame.  

Amen. 
Youcat – Molitvenik za mlade 

 

 
 

Prvo postno nedeljo vodijo molitev 
križevega pota možje, drugo žene. 
Tretjo postno nedeljo je romanje na 
Tabor. Lepo ste naprošeni k 
sodelovanju. Pripravljenost sporočite 
v zakristiji župniku ali Juretu 


