
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
27. PON 
sv. Peregrin 19.h  +   Josip Držanič, 30. dan 

28. TOR 
sv.Proterij 7.30  +   družina Klemenc 

29. SRE 
sv. Bertold 

19.h  +   Kržan in družini 
              Ogorelc in Omerzel 

30. ČET 
sv. Janez Klimak 19.h  +   Jože in Olga Švegelj 

Krščevnje bo v 
nedeljo, 2. aprila po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
priglasitev in krstno 
pripravo v pone-
deljek, 27. marca po 
sveti maši 

31. PET 
sv. Gvido 19.h  +   Francka Škofic 

1. SOB 
sv. Tomaž Tolentin. 19.h  +   Marjan Bešter 

V sredo, 29. marca 
bo po sveti maši 
sestanek župnijske 
Karitas. 

2. NED 
tiha nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc, Marija Debeljak 

3. PON 
sv. Rihard 

19.h  +   Angela in Peter 
               Drinovec 

V četrtek, 30. marca 
bo ob 17.30. uri 
molitev binkoštne 
dvorane. 

4. TOR 
sv. Izidor Seviljski 7.30  +   Manca in Franc Grilc 

5. SRE 
sv. Vincencij Ferrer 19.h  +   Anton Jurajevčič 

6. ČET 
sv. Irenej iz Srema 

19.h       za duhovne poklice 
Molit. ura in adoracija do 20.30 

Člani Župnijskega 
pastoralnega sveta 
vabljeni na sejo v 
četrtek, 30. marca 
ob 19.30. uri 

7. PET 
sv. Janez Krstnik 
de la Salle 

19.h  +   Marija Zelko 

8. SOB 
sv. Maksim in Timotej 

19.h   +   Angela Debeljak 
                in starše 

Prva spoved za 
letošnje prvoobha-
jance bo v soboto, 
8. aprila ob 10. uri. 

9. NED 
cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše Kern,  
             Janez in Zoran Vrhovnik 

Na prvi petek, 7. 
aprila bom obiskal 
in obhajal bolnike 
in ostarele po 
domovih. 

 
Na veliknočni ponedeljek, 17. aprila lepo povabljeni na 
ogled Ribniškega pasijona. Odhod avtobusa ob 16.30. uri 
izpred cerkve. Prijavite se pri gospel Justi Gašperlin,  
tel. 04 2046 776. Prispevek za vožnjo 6€. 

V času radijskega 
misijona bo v petek, 
7. aprila v cerkvi sv. 
Kancijana v Kranju 
spovedovanje od 
jutra do večera. 

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

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

 
 

 

 
 

LAETARE – VESELITE SE 
 

Postni čas se s 4. postno nedeljo 
prevesi proti veliki noči. Na naših 
glavah ni več sledu pepela pepelnične 
srede, domači smo postali s križevim 
potom. Nekaterim je uspelo vsaj 
delno uresničiti kakšen postni sklep. 
Vsakega dobrega dela ali zmage nad 
zlom se upravičeno veselimo. Četrta 
postna nedelja se v bogoslužju 
imenuje nedelja veselja – Laetare. 
Nedelja veselja, ker se bliža velika 
noč in vstajenje. Še prej pa nas čaka 
tudi tiha nedelja – nedelja trpljenja. 
To nedeljo se v marsikateri cerkvi 
zakrije vsaj en križ v znamenje 
globokega sočustvovanja z Jezusom. 
Zakriti križi pomenijo, da Jezusa ne 
gledamo le z očmi, ampak si njegovo 
podobo tem bolj vtisnemo v srce in z 

njim globoko sočustvujemo, saj gre 
zaradi naših grehov v strašno smrt. 
Božja beseda nas vabi: »ne zakrknite 
svojih src« in  »vstanite iz groba 
svoje grešne vsakdanjosti.« 
Na cvetno nedeljo se bomo zbrali »z 
oljčnimi vejami in raznovrstnim 
zelenjem v rokah«, da bi ponazorili in 
podoživeli Jezusov slovesni vhod v 
naš tempelj, naše svetišče Božje slave 
– cerkev. Z držo globoke vere in 
notranjega žara ga želimo pozdraviti 
z vzklikom »hozana«, ki je vzklik 
veselja in hkrati prošnja po rešitvi: 
� rešitvi iz vezi krivic in 

najrazličnejšega nerazumevanja 
drug drugega; 

� rešitvi iz napačnega mnenja, da je 
dovolj, da se le občasno 
udeležimo bogoslužja; 

� rešitvi iz neurejenih oblik 
družinskega in javnega življenja; 

� predvsem pa krik po rešitvi iz 
temin grehov, samozadostnosti in 
pretirane navezanosti na 
tuzemeljsko. 

»Hozana«, kar pomeni »Gospod, daj 
vendar rešitev« naj bo naš krik 
Gospodu, da nas osvobodi od vsega 
slabega in nas napolni z dobrim, 
predvsem pa z najvišjim dobrim, ki je 
On sam. 

 



 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

2.4.2017 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
2.4.2017 ob 10.00 

1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Evita Koželj 

 
9.4.2017 ob 8.00 

1. berilo: Mateja Lavtar 
2. berilo: Marinka Delavec 

 
9.4.2017 ob 10.00 

1. berilo: Nik Kranjc 
2. berilo: Simon Sobočan 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

2.4.2017: 5. postna nedelja (tiha) 
Ezk 37,12-14; Ps 130,1-8; 
Rim 8,8-11; Jn 11,1-45 
»Jaz sem vstajenje in življenje: 

kdor vame veruje, bo živel, tudi 

če umre.« (Jn 11,25) 

 
9.4.2017: Cvetna nedelja  
Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; 
Flp 2,6-11; (Procesija) Mt 21,1-11; 
(Pasijon) Mt 26,14-27,66 
»Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja v 

Gospodovem imenu! (Mt 21,9) 

 
 

V pričakovanju 
birmanskega praznika 

 

Na 4. postno nedeljo ob 15. uri bodo 
molitev križevega pota vodili 
letošnji birmanci s posebno 
hvaležnostjo za svoje matere in očete, 
ki so jim posredovali življenje in 
vero.  
 

Na 5. postno nedeljo 2. aprila bo 
prav tako križev pot ob 15. uri. 
Oblikovali ga bodo starši in 
birmanski botri.  Med križevim 
potom bo priložnost za spoved. 
Boter ima pri krstu in še posebej pri 
birmi velik pomen, da je mlademu 
kristjanu opora in priča vere.  

 
Razveseljivo je, da vsaj nekateri botri 
opravijo posebno pripravo na svojo 
službo, kar naj v bodoče postane 
splošna praksa v Cerkvi. 
Birma bo letos v naši župniji na 2. 
velikonočno nedeljo, nedeljo božjega 
usmiljenja, 23. aprila ob 15. uri. 
Birmovalec bo nadškof Stanislav 
Zore. 
Pastoralni obisk gospoda nadškofa 
bo v župniji v torek, 18. aprila ob 
18. uri.  

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako lahko odgovorimo Bogu, ko nas 

nagovori? 
 

Odgovoriti Bogu pomeni, da mu 
verjamemo.  
(KKC 142–149) 
 

Kdor hoče verovati, potrebuje »poslušno 
srce« (1 Kr 3,9). Bog na mnogotere 
načine išče stik z nami. V vsakem 
človeškem srečanju, v vsakem 
doživljanju narave, ki nas prevzame, v 
vsakem navideznem naključju, v 
vsakem izzivu, v vsaki bolečini se skriva 
Božje sporočilo nam. Še razločneje nam 
govori, ko se na nas obrača v svoji 
besedi ali v glasu vesti. Nagovarja nas 
kot prijatelje. Zato tudi odgovarjajmo 
kot prijatelji in mu verjemimo, mu 
povsem zaupajmo, učimo se ga vedno 
bolje razumeti in brez pridržkov 
sprejemati njegovo voljo. 
 

Slepi so tisti, ki: 
 

− mislijo, da vera nima nič opraviti s 
konkretnim življenjem, 

− mislijo, da je kaj drugega bolj 
zanimivo in pomembnejše od Boga, 

− mislijo, da bodo lahko shajali brez 
vere kot mnogi njihovi prijatelji in 
kolegi, 

− mislijo, da Jezus nasprotuje veselju 
do življenja. 

 

Gospod, daj vsem tem slepim,  
da po tvoji milosti spregledajo! 

 
Po: Radio Ognjišče, apr. 2011 

Jezus pomaga ob pravem času 
 
Jezus je tedaj 
prišel in ga 
dobil, ko je bil 
že štiri dni v 
grobu 
(Jn 11,17). 
Mi bi že zdavnaj obupali, če bi se 
znašli v takšni situaciji. Jezus nam 
razodeva, da njemu ni nič nemogoče; 
pri njem je prav vse mogoče. On 
pride vedno ob pravem času, želi nam 
pomagati, ker nas ima rad. 
Verujmo! Odstranimo dvom; dvom je 
namreč naša glavna ovira do razodetja 
Božje slave.  
Jezus nato v evangelijskem odlomku 
pravi Marti (in s tem sporoča tudi 
nam): »Ti mar nisem rekel, da boš 
videla Božje veličastvo, če boš 
verovala?« (prim. Jn 11,40). 
Vera odpira vrata za delovanje Boga, 
verujmo Jezusu. Jezus ni rekel moja 
vera, ampak tvoja vera, Jezus tako 
ima vso vero. Verujmo Bogu, saj nas 
kliče iz teme v svetlobo. 
Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, 
toda zaradi množice, ki stoji okrog 
mene, sem rekel, da bi verovali, da si 
me ti poslal.« In ko je to izrekel, je 
zaklical z močnim glasom: »Lazar, 
pridi ven!«  (Jn 11, 42–43). 
Jezus včasih čaka, da bi naša vera 
rasla, zato ne dvomimo, ampak 
verujmo, če se takoj nič ne zgodi. 
Bog nas ljubi, Jezus nas ima rad in 
nam želi pomagati, da se poveliča 
njegovo ime. 

F. Lorbek 


