
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
12. PON 
sv. Humbelina 

18.h  +   Zalka Gregorc 

13. TOR 
sv. Jordan Saški 7.30  +   Tine in starše Snedic 

14. SRE 
++ pepelnica 

8.h          po namenu Schönstatta 
18.h  +   Tine Rozman 

15. ČET 
sv. Klavdij 18.h  +   Klemen Srebotnjak 

16. PET 
sv. Julijana Koprska 18.h  +   Alojz Strniša 

17. SOB 
sv. Silvin 18.h  +   Jernej Sajovic 

18. NED 
1. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Valentin, Angela, Franc 
               Gašperlin 

19. PON 
sv. Konrad 18.h  +   Peter Štular 

 
Pepelnična sreda – 
pričetek postnega časa je 
vabilo Cerkve, da se 
nam je odrešenje 
dejansko približalo. 
Pomenljiv obred 
pepeljenja z besedo 
»Spreobrni se in veruj 
Evangeliju« naj nam 
vrne pogum, da se 
približamo Kristusovi 
velikonočni zmagi. 

20. TOR 
sv. Sadot 7.30  +   Rozka Sobočan 

21. SRE 
sv. Peter Damiani 18.h  +   Pavla Šenk 

22. ČET 
Sedež ap. Petra 18.h  +   Francka Lombar 

V četrtek, 15. februarja 
lepo povabljeni vsi člani 
Župnijskega pastoral-
nega sveta na redno 
srečanje po sveti maši. 

23. PET 
sv. Polikarp 18.h  +   Drago Cafuk 

24. SOB 
sv. Matija 18.h   +   Vinko Strniša 

25. NED 
2. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše Markovič, 
           Benedičič in sestro Maro 

 

KRIŽEV POT 
Tudi v letošnjem postnem času 
bomo stopili z Jezusom in vsemi 
ljudmi, ki doživljajo trpljenje v 
stiskah vsak petek po sveti 
maši in ob nedeljah ob 14. uri. 
1. postno nedeljo vodijo molitev 
možje, 2. postno nedeljo žene. 
Vsi lepo povabljeni. 

Ljubezen do Boga je 

nemogoča brez ljubezni 

do bližnjega, ljubezen 

do bližnjega pa je 

mogoča brez izrecne 

ljubezni do Boga. Kdor 

zares ljubi sočloveka, pa 

brez svoje krivde ne 

veruje v Boga, je v 

resnici poleg druge 

nekoliko izpolnil tudi 

prvo zapoved, brezsrčen 

človek ni izpolnil 

nobene, pa naj se dela 

še tako pobožnega. 
Janez Janžekovič 

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

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

 
 

11. februar: 
Svetovni dan bolnikov 

 

 
 

K njemu je prišel gobavec 
 in ga na kolenih prosil:  

»Če hočeš,  
me moreš očistiti.«  
Zasmilil se mu je, 
iztegnil je roko,  

se ga dotaknil in mu rekel:  
»Hočem, bodi očiščen!« 

Gobe so takoj izginile  
in bil je očiščen.  

(Mr 1,40–42) 
 

Največji greh je  
pomanjkanje ljubezni,  
brezbrižnost do bližnjega. 
Nobena bolezen, niti gobavost,  
ne more tako popačiti človeka,  
da v njem ne bi prepoznala  
brata in sestre, 
še več – trpečega Jezusa. 

Mati Terezija 

Postna postava za leto 2018 
 
Postni čas, ki se začne s pepelnično 
sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milosti, 
duhovne poglobitve in dobrih del, ki 
jih bomo darovali za potrebe Cerkve 
in vsega sveta. 
Cerkev za postni čas določa tudi 
posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo 
(letos 14. februarja) in na veliki 
petek (letos 30. marca). Ta dva dneva 
se le enkrat na dan do sitega najemo 
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi 
zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do 
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 
vernike od izpolnjenega 14. leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali 
državni) na petek, ali kakšna 
slovesnost v družini, post in zdržek 
odpadeta. 
Za duhovnike, redovnike in 
redovnice, ki se hranijo doma, ne 
velja olajšava za petke zunaj postnega 
časa. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

sobota, 17.2.2018 ob 18. uri: 
1. berilo: Tim Sajovic 
2. berilo: Lara Škulj 

 
18.2.2018 ob 8. uri 

1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
18.2.2018 ob 10. uri: 

1. berilo: Tim Pogačnik 
2. berilo: Jera Sitar 

 
25.2.2018 ob 8. uri 

1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
25.2.2018 ob 10. uri 

1. berilo: Gaber Okorn 
2. berilo: Luka Gašperlin 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

14.2.2018  Pepelnica 
»in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem ti 
bo povrnil« (Mt 6, 4b) 
 

18.2.2018: 1. postna nedelja 
»V puščavi je bil štirideset dni in 

satan ga je skušal. Bil je med zvermi 
in angeli so mu stregli« (Mr 1,13) 

 
18.2.2018: 2. postna nedelja 
»Njegova oblačila so postala 

bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne 

more pobeliti noben belivec na 
svetu« (Mr 9,3) 

 
 

Post ni gladovna stavka in ne oblika 
političnega boja. Svetopisemski post je 
bistveno versko dejanje; pomeni živeti, 
kar učijo postava in preroki, kakor je 
govoril in delal Jezus. Sicer pa je tudi 
Jezus zavzel stališče do posta: ga ne 
obsoja, saj se mu je celo sam podvrgel 
za štirideset dni. Ožigosa pa določen 
način posta. Tako kakor miloščina in 
molitev tudi post preko čudaškega 
obnašanja ne sme postati sredstvo lastne 
koristi. Post kot bogočastje, kot služenje 
Bogu, kot znamenje, da se preko pokore 
želimo vrniti k njemu in ponovno 
vzpostaviti pravi odnos z njim in z brati, 
je treba uresničevati na skrivnem. Če 
ravnamo drugače, če iščemo pohvalo 
drugih, pomeni, da potvarjamo njegov 
pomen in ravnamo hinavsko. 

Mario Galizzi, Evangelij po Mateju 

 
Kaj je pokora?   (Youcat) 
 

Pokora je popravilo škode za storjeno 

krivico. Pokora se ne sme zgoditi le v glavi, 

temveč se mora pokazati v dejanjih ljubezni 

in delu za druge. Tudi ko molimo, se 

postimo in revne duhovno ter materialno 

podpiramo, delamo pokoro. 
(KKC 1434–1439) 
 

Pokoro pogosto napačno razumemo. 

Nobene zveze nima z obtoževanjem samega 

sebe in skrupuloznostjo. Pokora ni tuhtanje 

o tem, kako slab človek sem. Pokora nas 

osvobaja in opogumlja, da začnemo znova. 

Pepelnica 
 

Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, 
zapri vrata in môli k svojemu Očetu,  

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

ti bo povrnil. 
»Kadar se postite, se ne držite čemerno  

kakor hinavci;  
kazijo namreč svoje obraze, 

 da pokažejo ljudem, kako se postijo.  
Resnično, povem vam:  
Dobili so svoje plačilo.  
Kadar pa se ti postiš 

 si pomazili glavo in umij obraz.  
Tako ne boš pokazal ljudem,  

da se postiš, ampak svojemu Očetu,  
ki je na skritem.  

In tvoj Oče, ki vidi na skritem,  
ti bo povrnil. 
(Mt 6,6.16–18) 

 
Minljive posode smo, Gospod, iz prsti 
si nas zgnetel, v prah in pepel se 
bomo povrnili.  
S postom ti želimo služiti, 
darežljivost svojih rok ti ponujamo.  
Ne maraš čemernih obrazov, ne 
sprejemaš našega hvalisanja.  
Za jasen pogled in čisto dušo nas 
prosiš.  
Skrivno dobroto boš obilno poplačal.  
Tvoji smo, gneti svojo ilovico in nam 
izoblikuj čuteče srce.  
Z oljčnim pepelom zaznamovani se ti 
zahvaljujemo za življenje pa tudi za 
smrt. Položila nas bo tebi v naročje. 

Berta Golob 

Čas duhovnega boja 
 

 
Jezus je svoje javno delovanje začel z 
umikom v puščavo. Preden je govoril 
o Bogu in pridigal ljudem, se je tam 
pripravil na to poslanstvo. Izpostavil 
se je skušnjavam, ki se ne porajajo le 
ob pridigarstvu, ampak jim je 
izpostavljen vsak človek na svoji poti 
učlovečenja. Te skušnjave se vedno 
pojavijo ravno tam, kjer si drznemo 
začeti nekaj novega. Je ta začetek 
izraz našega častihlepja? Se morda 
vtihotapijo drugi motivi?  
Pri evangelistu Marku, čigar evangelij 
bomo brali na 1. postno nedeljo, 
skušnjave niso podrobneje opisane. O 
Jezusu je rečeno le, da je živel pri 
divjih zvereh in da so mu stregli 
angeli (prim. Mr 1,13). V skušnjavi je 
bil soočen z divjim in neoblikovanim 
v svoji duši. Toda ta divja sila ne 
pridobi moči nad njim. Jezus je 
seznanjen s tem, da mu ob strani 
stojijo angeli. Oni krotijo te divje sile, 
tako da lahko živi iz njihovih moči, 
ne da bi ga divje zveri raztrgale. Jezus 
se v puščavi uči prepoznavati brezna 
človeške duše, toda vse temno in 
divje bo v njem preobraženo. To 
predstavlja podoba angelov. Kar je 
temnega, se razsvetli in divje sile 
postanejo zvesti spremljevalci, 
postanejo angeli na Jezusovi strani.  

Po: Anselm Grün, Kajj nam omogoča živeti 


