
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
sv. Kristina 19.h  +   starše Zajc 

14. TOR 
sv. Matilda 7.30  +   Franc Grašič 

15. SRE 
sv. Ludovika 19.h  +   Slavka Klinar 

Roditeljski sestanek za 
starše letošnjih prvo-
obhajancev bo v 
četrtek, 16. marca po 
sveti maši.  Vsi lepo 
povabljeni. 

16. ČET 
sv. Hilarij Oglejski 19.h  +   Zoran Vrhovnik 

17. PET 
sv. Patrik 19.h  +   Antonija Hudobivnik 

Priložnost za sveto 
spoved je vsak večer ob 
18.30. uri, v soboto, 18. 
in 25. marca pa tudi 
zjutraj ob 8.30. uri. 

18. SOB 
sv. Jožef 

  9.h  +   Ana Rode 
19.h  +   Vinko Benedičič 

19. NED 
3. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jože Štern 
          Križev pot na Taboru 

Srečanje svetopisem-
ske skupine bo v 
četrtek, 23. marca po 
sveti maši. 

20. PON 
sv. Klavdija 19.h  +   Čimžar 

21. TOR 
sv. Serapion 7.30  +   Anton Mali 

Oljčne vejice bodo tudi 
letos v naši cerkvi na 
tiho nedeljo.  

22. SRE 
sv. Lea 19.h  +   Marija Zrimšek, obl. 

23. ČET 
sv. Alfonz Turibij 19.h  +   Moretovi 

24. PET 
sv. Katarina Šved. 19.h  +   Valentin Sušnik 

25. SOB 
Gospod. oznanjenje 

  9.h  +   Francka Lombar, 30. d. 
19.h   +   Dragica Polanc 
               in starše Jeruc 

26. NED 
4. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Janez in Marija Nunar 
             in vse Pavovčove 
15.h      križev pot - birmanci 

 
Križev pot na 4. postno 
nedeljo bodo pripravili 
birmanci ob 15. uri. 
Združen bo s prazno-
vanjem materinskega 
dne. 

Namesto cvetja na grob + Francki Lombar 
so za 2 sveti maši darovali sosedje. Bog povrni. 

Romanje na Tabor pri Podbrezju bo na 3. postno 
nedeljo 19. marca. Ob 15.30. uri bomo molili križev 
pot ob postajah križevega pota pred cerkvijo. Ob 16. 
uri bo sveta maša. Za prevoz se bo ustavil avtobus pri 
cerkvi ob 15. uri, postanek tudi na Mlaki. 

Darovanje na 4. postno 
nedeljo je pri vseh 
mašah namenjeno za 
bogoslovno semenišče. 

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
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Po šestih dneh  
je Jezus vzel s seboj  

Petra, Jakoba in  
njegovega brata Janeza  

in jih peljal na visoko goro.  
Tedaj se je  

pred njimi spremenil:  
obraz se mu je zasvetil  

ko sonce in njegova oblačila  
so postala bela ko luč.  

 

(Mt 17,1–2) 
 

GORA, NA KATERO  
NAS BOG VABI  

NA OSEBNI POGOVOR 
 
»Ana, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? 
Do lani si redno prihajala.« – »Vpisala 
sem se med planince. Ob nedeljah zdaj 
hodim v hribe.« – »Pa nič ne pogrešaš 
maše?« – »Saj je Bog tudi v gorah.« 
Jezus je s tremi apostoli danes šel v 
planine. Šli so, pravi evangelist, na visoko 
goro. Jezus, ki je imel izredno razvit čut  

za naravo – o tem pričajo njegovi govori –
je gotovo užival v lepoti planinskega 
sveta. Njegovo srce se je širilo ob 
čudovitih razgledih, ki so se odpirali na 
vse strani, se stiskali z obzorjem in 
izgubljali v neskončnost. V njih je zrl 
odsev Očetove lepote. Če jo znajo in v 
kolikor jo znajo zreti tudi današnji planinci, 
imajo v Jezusu velikega prijatelja.  
Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj 
drugega. Tam se je želel srečati z 
Očetom. Pa ne le skozi ogledalo narave, 
temveč osebno: pogovor z Očetom ga je 
tako prevzel, da mu je obraz zažarel in so 
se mu oblačila zasvetila. Kaj vse sta si 
povedala, ni zapisano. Vemo le, da je 
Oče nad Sinom izrazil veselje, apostolom 
pa naročil, naj ga poslušajo. 
Sklepati smemo, da sta se pogovarjala o 
našem odrešenju. Sin je obljubil Očetu, 
da bo nadaljeval z oznanjevanjem 
njegove ljubezni in da bo za nas dal 
življenje. Oče je obljubil Sinu, da ga bo 
obudil od mrtvih in popeljal v svojo slavo, 
z njim pa tudi vse tiste, ki jih bo Sin 
odrešil. Jezus torej ni šel na goro samo 
kot izletnik. Šel je, da se tesneje poveže z 
Očetom in se utrdi v svojem življenjskem 
poslanstvu. Utrdil se je in v njem utrdil tudi 
apostole. 
Ker je vse stvarstvo Božje, nam je Bog 
blizu povsod. Tudi v gorah. Je pa gora, na 
katero nas Bog vabi na osebni pogovor in 
na kateri se nam ob nedeljah na poseben 
način razodeva. To je oltar v naših 
cerkvah. Vsakomur je dostopen. Vsi bi 
se ob njem morali pogovarjati z 
Očetom, utrjevati v svojem poslanstvu in 
se neprenehoma spreminjati. Ana, ali nisi 
tega tudi ti potrebna? 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

19.3.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

19.3.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Ana Podpeskar 
 

26.3.2017 ob 8. uri 
1. berilo Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

26.3.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Tamara Svoljšak 

2. berilo: Tim Pogačnik 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

18.3.2017: Sv. Jožef 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k 

sebi Marije, svoje žene; kar je spoče-

la, je namreč od Svetega Duha.« 
(Mt 1,20) 

 

19.3.2017: 3. postna - papeška ned. 
»Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo 

bom jaz dal, ne bo nikoli žejen.« 
(Jn 4,14) 

 

25.3.2017: Gospodovo oznanjenje 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, 

kajti našla si milost pri Bogu«  
(Lk 1,30). 

 

26.3.2017: 4. postna nedelja 
»Veruješ v Sina človekovega?« »Kdo 

je to, Gospod, da bi veroval vanj?«  
(Jn 9,35-38) 

 
 

Mnogi med nami danes godujejo, saj je sv. 
Jožef pogost zavetnik na naših tleh.  
Sv. Jožef, ki se ga danes še posebej 
spominjamo, je bil od Boga izbrani rednik 
učlovečenega Božjega sina in mož 
Kristusove matere device Marije. Bil je sicer 
tih in ponižen mož, ki rad ostaja v senčnem 
ozadju. Vendar ga je Božja previdnost 
postavila v družinsko bližino samega 
Kristusa in njegove Matere in stoji zato v 
občestvu svetnikov izredno visoko. Morda 
se tega premalo zavedamo in tega velikega 
svetnika ne cenimo in častimo, kot bi to bilo 
potrebno.  
Je pa praznik svetega Jožefa posebna 
priložnost, da se mu priporočimo, da bi 
zmogli po njegovem zgledu sprejemati in 
vzgajati svoje otroke ter (kakor on) v 
slehernem trenutku sprejemati Božjo voljo. 
 

Praznik svetega Jožefa in 
Gospodovega oznanjenja 

 

Praznik svetega Jožefa bomo letos 
obhajali dan prej, 18. marca, ker je 
sam praznik postna nedelja in ima 
prednost v bogoslužju. Praznična 
maša bo v soboto ob 9. uri. 
Praznik Gospodovega oznanjenja 
Mariji bomo obhajali v soboto, 25. 
marca. Praznična maša bo ob 9. uri. 

19. – 25. marec 2017 
V tednu med obema praznikoma 
obhajamo teden družine. Letos pod 
geslom: “POGUMNO SRCE”. 
“Ali ti nisem ukazal, krepak in 

odločen bodi? Ne boj se in se ne 

plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj 
Gospod, tvoj Bog.” (Joz 1,9) 

 
Dobri Jezus; ko si vsaka družina prizadeva 
ustvariti primerne okoliščine za dostojno 
življenje, se ti najprej zahvaljujemo za 
skrbne očete in matere, ki znajo umirati 
sebi, da bi hranili svojo družino; ki znajo 
premagovati sebe, da bi bilo drugim v 
družini dobro; ki se znajo veseliti, ko je 
vsem v družini lepo.  

 
Skupaj z Očetom razlivajta nanje vajinega 
Svetega Duha, ki je vir vse dobrote in 
studenec žive vode. Naj postanejo vse 
družine varna ognjišča. Družinam, ki so 
brez enega od staršev, izkaži še posebno 
skrbnost z različnimi lepimi presenečenji 
in pri tem uporabi tudi nas, ki živimo ob 
takšnih družinah. Zakonce, ki niso 
obdarjeni s svojimi otroki, razsvetljuj po 
svojemu Duhu, da bodo odkrivali, komu 
naj podarijo svojo starševsko skrbnost. 
Vse to te prosimo v velikem zaupanju, saj 
si ti naš Odrešenik, ki živiš in kraljuješ 
vekomaj. Amen. 

 
 

Jezus, prosim te za mojo mamo. Ti si 
hotel, da mi je dala življenje. Brez nje 
me ne bi bilo. Hočem ji biti za to 
hvaležen. Dolge mesece in leta je 
bedela nad menoj in tudi sedaj 
neprestano dela zame. Bila je prva, ki 
mi je govorila o tebi in me naučila 
moliti. Prosim te, Jezus, blagoslovi jo 
in povrni ji stokratno vse dobro, kar 
mi je storila. Obljubljam ti, da ji bom 
rad pomagal, jo spoštoval in ljubil. 
Kakor mami, dolgujem svoje življenje 
tudi očetu. Pozabljam na skrbi, ki jih 
ima zaradi mene. Pomagaj mi, da 
bom bolje spoznal, kaj dolgujem 
očetu. Daj, da bom pozoren, iskren in 
hvaležen otrok. 
Jezus, daj, da se bosta oče in mama 
med seboj dobro razumela. Daj, da 
bomo srečna družina, v kateri boš ti s 
svojo materjo Marijo stalno gost in 
naš prijatelj. 
 

Ni le dan staršev tisti, ki daje 

priložnost, da jim izkažemo hvaležnost 

in pozornost. Vsak dan znova nam 

prinaša izziv, da se jim vsaj za kako 

stvar zahvalimo, jim pomagamo pri 

vsakodnevnih opravilih in tako 

gradimo čudovito družinsko okolje. 

Kak prepir ali druga preizkušnja bodo 

v takem okolju hitro pozabljeni. 

Ljubezen, odpuščanje in dobra volja 

bodo tisti, ki bodo zlahka postavili 

stvari spet na pravo mesto. 


