
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
10. PON 
sv. Domen 19.h  +   Janez in Marija Lotrič 

11. TOR 
sv.Stanislav 

7.30  +   družina Klemenc 
19.h  +  Francka in Leon Mizerit 

12. SRE 
sv. Zenon Veronski 19.h  +   starše Štern 

13. ČET 
Veliki četrtek 19.h       za duhovne poklice 

Na cvetno nedeljo bo 
križev pot ob 14. uri. 
K molitvi posebej 
povabljeni učenci 
veroučne šole. S seboj 
prinesite molitvenik 
»Vrata k Bogu« 

14. PET 
Veliki petek 

15.h       križev pot 
19.h    bogoslužje velikega petka 

15. SOB 
Velika sobota 19.h  +   Milka Špendal 

16. NED 
VELIKA NOČ 

7.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Milka in Jože Naglič 

17. PON 
Velikon. ponedeljek 

8.h    +   Rudolf in Rudi Majcen 
10.h  +   Igor Gregorc 

Spovedovanje pred 
Veliko nočjo:  
Vsak večer pol ure pred 
bogoslužjem.  
V ponedeljek in torek po 
sveti maši do 20. ure.  
Na veliki četrtek in 
petek po bogoslužju 
med molitveno uro.  

18. TOR 
sv. Evzebij 19.h  +   Josip Držanič, 30. dan 

19. SRE 
sv. Leon IX 19.h  +   Ivan Kalan 

20. ČET 
sv. Teotim 19.h  +   Blaž Podobnik 

21. PET 
sv. Anzelm 19.h  +   starše Slemc 

22. SOB 
sv.Hugo 19.h   +   Slavka Grašič 

23. NED 
Bela nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
15h      za družine birmancev 
            za zdravje 

Blagoslov velikonočne-
ga ognja bo na veliko 
soboto ob 7. uri. 
Blagoslov velikonočnih 
jedil bo na veliko 
soboto ob 11. uri, ob 14. 
uri in ob 16. uri. 
Od 7. ure od 18. ure bo 
ob božjem grobu izpo-
stavljeno najsvetejše. Ne 
prezrite Jezusa tudi pred 
oltarjem in ga primerno 
počastite. 

Na veliki četrtek pričnemo birmansko devetdnevnico, ki bo združena z 
bogoslužjem svetega tridnevja in bogoslužjem velikonočne osmine. Vsa župnija 
povabljena, da združuje svoje molitve za birmance in njihovo zvestobo Kristusu.  
V torek, 18. aprila ob 18 uri bo pastoralni obisk gospoda nadškofa Stanislava 
Zoreta. V cerkvi se bo srečal z vsemi župljani, posebej z birmanskimi kandidati. 
Med mašo ob 19. uri bo nadškof spovedoval. 
Ob 20. uri se bo srečal z župnijskimi sodelavci. Posebej povabljeni člani ŽPS, 
Karitas, pevci in pevke, bralci božje besede, krasilke in čistilke cerkve, 
pritrkovalci, zakonska in biblična skupina in animatorji drugih skupin. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
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Dan presveti, dan veselja, srčno mi pozdravljen bod'! 

Smrt več nima svoj'ga žela, res je 'z groba vstal Gospod 

 
Aleluja! Kristus je vstal! On računa 

na naše pričevanje, a naša vera je 

včasih tako majhna, da se niti ne 

upamo povedati, da je Jezus naš 

Gospod. Bodimo pogumni, pričajmo 

– imamo veselo novico: »Gospod je 

vstal! On živi!« 
 Blagoslovljene velikonočne praznike 

vam vošči vaš župnik s sodelavci.  

Zakrament svete birme bo na Kokrici 
na belo nedeljo, 23. aprila ob 15. uri 
Petindvajsetim kandidatom podelil 
nadškof Stanislav Zore. 
Želimo jim, da bi bili vse življenje 
verodostojni kristjani na vseh 
področjih življenja z ljubeznijo do 
Boga in do vseh s katerimi živijo in 
se bodo v življenju srečevali. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

16.4.2017 ob 7. uri: 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
23.4.2017 ob 8. uri 

1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

13.4.2017: VELIKI ČETRTEK 
Nato je vlil vode v umivalnik in začel 

učencem umivati noge in jih brisati s 

platnom, s katerim je bil opasan.  
(Jn 13,4) 
 

14.4.2017: VELIKI PETEK 
Juda je torej vzel četo in služabnike od 

vélikih duhovnikov in farizejev ter jih 

privedel tja. (Jn 18,3) 
 

15.4.2017: VELIKA SOBOTA 
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, 

križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, 
kakor je rekel! .« (Mt 28,5-6) 
 

16.4.2017: VELIKA NOČ 
Peter in oni drugi učenec sta šla ven in 
se odpravila h grobu. (Jn 20,3) 
 

17.4.2017: Velikonočni ponedeljek 
In medtem ko sta se pogovarjala in 

razpravljala, se jima je približal sam 

Jezus in hodil z njima (Lk 24, 14-15) 
 

23.4.2017: 2. velikonočna nedelja - 
bela, nedelja Božjega usmiljenja 
»Položi svoj prst sem in poglej moje 

roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo 

stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 

(Jn 20,27) 

 
 

Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji večerji 

postavil zakrament svete evharistije, največji 

čudež, s katerim je med nami vedno navzoč 

in mam daje moč za življenje. Preden pa je 

to storil, je svojim učencem umil noge, s 

čimer je pokazal svojo ponižnost. 

Velika naloga za nas, saj je v tem svetu 

prava ponižnost zelo malo cenjena.  

Kako pa ti, draga sestra, dragi brat, služiš 

ljudem okrog sebe? 
 

O sveti križ, življenja luč… 
 

Zgodovina krščanstva je zapisana od 
jaslic do križa. Večkrat slišimo 
Jezusov glas: »Vzemi svoj križ in 
pojdi za menoj.« Ali smo kristjani 
zato žalostni? Jezus želi, da z njim 
prehodimo pot preko križa do novega 
življenja, do luči vstajenja. Kjer 
zanikajo življenje po smrti križ nima 
pozitivnega predznaka. Jezus se je 
pustil pribiti na križ, da je pred 
pričami premagal smrt in nas s tem 
povabil v večno bivališče svojega 
Očeta. Kristus nas z razprtimi rokami 
vabi v svoje prebodeno, a večno živo 
srce. Prav zato je simbol križa 
kristjanom sveto znamenje. V njem ne 
vidimo mučilne naprave, ampak 
bližino ljubečega Boga, resnico, da je 
v prebodenem srcu prostor samo za 
ljubezen. Kultura, ki jo podpira križ, 
ne bo nikoli propadla.  

VELIKI TEDEN 
 

Veliki četrtek 
Spominski dan postavitve evharistije in zapovedi 
medsebojne ljubezni. 
Ob 9. uri je v stolni cerkvi somaševanje duhovnikov z 
nadškofom. Pri tej sveti maši škof posveti krizmo in 
blagoslovi krstno in bolniško olje.  
Večerno bogoslužje bo ob 19. uri. Med mašo bo darovanje za predal dobrote 
in domačo Karitas. Po maši duhovnik prenese najsvetejše iz cerkve na »Oljsko 
goro«. Razkrijejo se oltarji. Povabljeni ste k bdenju z Jezusom. 
 

Veliki petek 
Spominski dan Jezusove smrti na križu. Strogi post. Ob 15.h bo križev pot. 
Ob 19. uri bo slovesno bogoslužje v čast Kristusovemu 
trpljenju: branje božje besede, prošnje za vse potrebe, 
češčenje svetega križa, skupno obhajilo in »Jezusov pogreb«. 
 

Velika sobota 
Ob 7. uri izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu. Blagoslov ognja za 
domove. Celodnevno češčenje najsvetejšega ob božjem grobu: 
 

� ob 7. uri binkoštna dvorana 
� ob 10. uri  birmanci 
� pol ure pred vsakim blagoslovom jedil bo molitev rožnega venca in 

evharistični vzkliki. Po blagoslovu pa zasebna tiha molitev. 
 

Starši ste naprošeni, da vsaj za kratek čas obiščete božji gob tudi z majhnimi 
otroci in počastite križ pred oltarjem. 
Blagoslov velikonočnih jedil 
bo ob 11. uri, ob 14. uri in ob 16. uri. 
Velikonočna vigilija bo ob 20. uri. Pričetek pred cerkvijo 
Blagoslov velikonočne sveče, med mašo blagoslov krstne 
vode in obnovitev krstnih obljub. 
 

Velika noč 
Ob 7. uri  vstajenjska procesija in slovesna sveta maša. 
Druga velikonočna maša bo ob 10. uri. 
K vsem obredom vsi župljani najlepše vabljeni. Naj ne bo krščanske družine, ki 
bi ne imela vsaj enega člana družine pri prazničnem bogoslužju. 

 

Darovanje pri vseh mašah na veliko noč bo za potrebe domače župnije.

 

 

 


