
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
26. PON 
sv. Aleksander 18.h  +   Orehar 

27. TOR 
sv. Gabrijel ŽMB 7.30  +   Leon Petrevčič 

28. SRE 
sv. Roman 18.h  +   Ana in Franc Rogelj 

Krščevanje bo na prvo 
nedeljo v marcu. 
Priglasitev in priprava 
staršev bo v ponedeljek, 
26. februarja po sveti 
maši. 

1. ČET 
sv. Albin 

18.h       za duhovne poklice 
po maši adoracija do 19.30. ure 

2. PET 
sv. Neža Praška 18.h  +   Ivanka Okorn 

3. SOB 
sv. Kunigunda 

7.30        v čast Materi Božji 
18.h  +   Rozalija Štular, 8. dan 

4. NED 
3. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija in Peter Hribar 
16.h  +   po namenu romarjev 

 
Občni zbor Župnijske 
Karitas Kokrica bo v 
sredo, 28. februarja ob 
18.30. uri. Vabljeni vsi 
člani in vsi, ki ste 
pripravljeni pomagati in 
širiti dobrodelnost v naši 
župniji. 

5. PON 
sv. Hadrijan 19.h  +   Pavla Kavčič 

6. TOR 
sv. Fridolin 7.30  +   Marija Studen 

7. SRE 
sv. Perpetua 
in Felicita 

19.h  +   Ernest Munda 

Obisk bolnikov za prvi 
petek bo 2. marca. 
Kdor v postnem času ne 
bo mogel prejeti 
zakramentov v cerkvi, 
naj sporoči željo v 
župnišče. 

8. ČET 
sv. Janez od Boga 19.h  +   Anton Mekiš, obl. 

9. PET 
sv. Frančiška Rim. 19.h  +   Ciril in Frančiška Mrak 

10. SOB 
40 muč. iz Armen. 

19.h   +   starše Sobočan 
               in Klemenčič 

11. NED 
4. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starše in brata Učakar 

Spomladansko izobra-
ževanje članov ŽPS bo 
v soboto, 10. marca v 
Zavodu sv. Stanislava. 
Skupaj bomo 
razmišljali: »Kako pa 
jaz lahko pomagam v 
župniji«. 

Vsi ministranti lepo 
vabljeni na srečanje v 
soboto, 3. marca ob 10. 
uri. 

 

Romanje na Tabor pri 
Podbrezju bo na 3. postno 
nedeljo, 4. 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. 

Otroško mladinski 
pevski zbor pričenja z 
vajami v sredo, 7. marca 
ob 17.30. uri. Vabljeni. 

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

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

 
 

 
 

V templju je našel prodajalce volov, 
ovc in golobov  

ter menjalce denarja,  
ki so sedeli tam.  

In iz vrvi je spletel bič ter  
vse izgnal iz templja  
z ovcami in voli vred.  

Menjalcem je raztresel denar  
in prevrnil mize, 

prodajalcem golobov pa rekel: 
»Spravite proč vse to  

in iz hiše mojega Očeta  
ne delajte tržnice!«  

Judje so mu rekli:  
»Kakšno znamenje nam pokažeš, 

 ker takó delaš?«  
Jezus jim je odgovoril  

in rekel: »Podrite ta tempelj  
in v treh dneh ga bom postavil.« 

(Jn 2,13–16.18–19) 

NAJ BO NAŠE ŽIVLJENJE 
OČIŠČEN TEMPELJ 

 

V postnem času nas papež Frančišek 
spodbuja: »Hodimo v svetu kot Jezus.« 
Iz vsega našega bivanja naredimo 
»znamenje njegove ljubezni do naših 
bratov, zlasti najšibkejših in 
najrevnejših; zgradimo Bogu tempelj z 
našim življenjem.« Če bomo pričevalci 
živega Kristusa, ga bodo lahko srečale 
tudi mnoge osebe, na katere naletimo 
na naši poti. »Toda – vprašajmo se – 
se Gospod zares počuti doma v mojem 
življenju?« Mu dovolim, da očisti moje 
srce in da prežene malike? To so tiste 
drže poželjivosti, ljubosumnosti, 
posvetnosti, zavisti, sovraštva in 
navade opravljanja, »odiranja« drugih. 
Mu dovolim, da očisti vse drže, ki so 
proti Bogu, bližnjemu in nam samim? 
Lahko nas je strah, da nas bo Jezus 
»natepel«, kot pravi papež. Toda Jezus 
tega nikoli ne stori. »Jezus očisti z 
nežnostjo, z usmiljenjem, z ljubeznijo. 
Usmiljenje je njegov način čiščenja.« 
Jezusov bič je namreč usmiljenje. 

papež Frančišek 
 

Hvala ti, Jezus, da tudi to nedeljo prihajaš v moje srce. Očisti ga tako, 

kot si očistil jeruzalemski tempelj. 

Naj moje srce zares postane tvoj tempelj, v katerem ne bo barantanja 

za nepomembne stvari tega sveta. 

Naj moje srce postane tvoj dom, Jezus, v katerem tvoj šepet preglasi 

bučnost sveta.  

Hvala, Jezus, ker vedno znova obnavljaš tempelj mojega srca. 

Amen. 
 



 

Bralci božje besede 
 

sobota 3.3.2018 zvečer: 
1. berilo: Urban Tišler 

2. berilo: Ana Vodovnik 
 

4.3.2018 ob 8.00 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

4.3.2018 ob 10.00 
1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Evita Koželj 

 
sobota 10.3.2018 zvečer: 

1. berilo: Jakob Oblak 
2. berilo:  Tadeja Vodnik 

 

11.3.2018 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

11.3.2018 ob 10.00 
1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Doroteja Okorn 
 

 

Nedeljska Božja beseda: 
 

4.3.2018: 3. postna nedelja 
2 Mz 20,1-17 ; Ps 19,8.9.10.11; 
1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 
»On pa je govoril o templju 

svojega telesa« (Jn 2,21) 
 

11.3.2018: 4. postna nedelja 
2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-6; 
Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 
»Bog namreč svojega Sina ni 

poslal na svet, da bi svet sodil, 

ampak da bi se svet po njem rešil« 

(Jn 3,17) 

Po evharistiji postajamo 
božji domačini 

 
Na seji Župnijskega pastoralnega 
sveta smo se veliko pogovarjali, kako 
posredovati vero otrokom, 
mladostnikom, pa tudi mladim 
družinam. 
Škofje so nam v pastirskem pismu za 
post dali spodbudo, naj se ne nehamo 
truditi pomagati otrokom, da bi v 
dozorevanju prišli do izpovedovanja 
osebne vere in življenja po njej. Krst 
pomeni začetek te poti, evharistija pa 
njeno bistveno nadaljevanje. 
Brez rednega obhajanja svete maše 
nujno ostajamo izbirni ali oddaljeni 
kristjani, ki dejansko ne poglobijo 
poznanja vere in ne živijo svoje 
krščanske istovetnosti. Starši, 
pomagajte že malim otrokom, da 
ostanejo »domačini pri Bogu« in jih 
pogosto spremljajte v domačo cerkev 
k Jezusu pod podobo kruha.  
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako pomembna je nedelja? 
 

Nedelja je središče krščanskega časa, 
saj v nedeljo praznujemo Kristusovo 
vstajenje in vsaka nedelja je velika noč 
v malem.  
(KKC 1163–1167, 1193 ) 
 

Če ne upoštevamo nedelje ali jo 
odpravimo, so v tednu le še delavniki. 
Človek, ki je bil ustvarjen za veselje, 
degenerira v delovno živino in 
potrošniškega tepca. Na zemlji se 
moramo naučiti prav praznovati, sicer v 
nebesih ne bomo imeli kaj početi. V 
nebesih je nedelja brez konca. 

 
Kako pogosto se mora katoliški kristjan 

udeležiti evharističnega slavja? 
 

Ob vseh nedeljah in zapovedanih 
praznikih je katoliški kristjan dolžan 
udeležiti se svete maše. Kdor resnično 
išče Jezusovo prijateljstvo, sledi, 
kolikorkrat le more, Jezusovemu 
osebnemu povabilu k obedu.  
(KKC 1389, 1417 ) 
 

Pravzaprav je 'nedeljska dolžnost' za 
pravega kristjana prav tako neprimerna 
beseda kot 'dolžnost poljuba' za resnično 
zaljubljenega. Nihče ne more imeti 
živega s Kristusom, če ne gre tja, kjer nas 
on čaka. Zato je mašno slavje za kristjane 
od nekdaj 'srce nedelje' in 
najpomembnejši termin tedna.  
 
To katekizemsko besedilo lepo 
razlaga pisatelj Lasconi z besedami: 
Sveta maša so pljuča nedelje, vrhunec 
in vir vseh dejavnosti, ki iz nje naredijo 
predigro in pokušnjo nedelje, ki ne 
mine. Treba je narediti vse, da to ne bo 
res samo v pridigah in dokumentih, 
ampak v življenju. Zato moramo čim 
prej nehati uvrščati mašo med predpise, 
dolžnosti in ji vrniti njen pravi pomen: 
dar Gospoda Jezusa svojim učencem. 

»To je moje telo, ki se daje za vas; to je 
moja kri, ki se preliva za vas,« pravi 
Jezus in ne: »To mi morate prinesti kot 
žrtev.« Žal, odkar velja za dolžnost, je 
vse postavljeno na glavo. Kristjani 
darujejo mašo Bogu, tako kot so pogani 
darovali tele Jupitru, da bi mu pokazali, 
kako spoštujejo predpise, se izognili 
njegovi jezi, si zagotovili njegovo 
naklonjenost in mu priporočili umrle. In 
kaj se zgodi, če je nekaj obvezno? 
Neizbežno daješ z zelo malo srca, da 
se le otreseš obveznosti, z občutkom, 
da si nekomu stregel. To pomeni umoriti 
mašo. 
Če hočemo, da bi bila maša vrhunec in 
vir Gospodovega dne, mora spet postati 
radostno srečanje sester in bratov z 
njihovim Gospodom, ki jim, tako kot 
učencema iz Emavsa, s svojo besedo 
vnema srce in s svojim telesom daje 
moči, da znova krenejo proti 
Jeruzalemu. Kristjani morajo dojeti in 
tudi občutiti, da gredo v nedeljo po dar. 
Kajti po dar gremo z odprtim srce, 
pripravljeni se oddolžiti. Kadar gremo 
nekaj plačat, nas stiska pri srcu in 
mislimo na to, kako bi zmanjšali izdatek. 
Maša bo morala čim prej postati spet 
trenutek slavljenja, v katerem se 
Jezusovi učenci, ki so udejanjili 
znamenja dejavni ljubezni, 
zastonjskosti, praznovanja, neminljive 
nedelje, zberejo okoli svojega Gospoda, 
da bi z veseljem prejeli razsvetljenje, 
tolažbo in nove moči. 
 

Če sem slab,  
ti me napravi močnega;  

če sem žalosten, ti me tolaži;  
če sem omadeževan, ti me očisti. 

(Ivank Cankar) 


