
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
12. PON 
sv. Inocenc I. 19.h  +   Josip Držanič 

13. TOR 
sv. Leander Sevilj. 

7.30       v zahvalo in priprošnjo 
               škofu Vovku 

14. SRE 
sv. Matilda 19.h  +   starše Zajc 

15. ČET 
sv. Ludovika 19.h  +   Ana Rakovec 

16. PET 
sv. Hilarij Oglejski 19.h  +   Alojzija Klinar 

17. SOB 
sv. Patrik 19.h  +   Rozalija Štular, 30. dan 

18. NED 
Tiha nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vinko Benedičič 

Vsak večer je 
priložnost za spoved 
pol ure pred sveto 
mašo. Na god sv. Jožefa 
pa bo spovednik gost v 
spovednici ob 9. uri. 
 

V času radijskega 
misijona bo spovedni 
dan v petek, 23. marca.  
V cerkvi sv. Kancijana v 
Kranju bo neprekinjeno 
spovedovanje od 7. do 
19. ure. 

19. PON 
sv. Jožef 

9.h    +   Jožef Naglič 
19.h  +   Jožefa Finžgar 

20. TOR 
sv. Klavdija 7.30       za zdravje 

Srečanje biblične 
skupine  bo v četrtek, 
15. marca po sveti maši. 

21. SRE 
sv. Serapion 19.h  +   Tomaž Peternel 

22. ČET 
sv. Lea 19.h  +   Tončka Zrimšek 

Roditeljski sestanek za 
starše prvoobhajancev 
bo v četrtek, 22. marca 
po sveti maši. 

23. PET 
sv. Alfonz Turibij 19.h  +   Pavla Drakslar 

24. SOB 
Gospodovo 
oznanjenje 

9.h          v čast Brezmadežni 
19.h   +   Valentin Sušnik 

Od 19. do 25. marca 
obhajamo teden družine. 
»Najin zakon – božja 
mojstrovina« Tako nas 
letos vabi zloženka. 

25. NED 
Cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Francka Škofic 

Križev pot: petek po 
maši; nedelja 14:00. 

Oljčne vejice 
Na tiho nedeljo, 18. marca boste lahko dobili oljčne vejice za blagoslov na cvetno 
nedeljo. Vaš prostovoljni dar za oljčno vejico bo namenjen za vzdrževanje cerkva 
v slovenski Istri. 
 

V soboto ne bo blagoslova zelenja, ker se ta dan spominjamo praznika 
Gospodovega oznanjenja Mariji. 
Na cvetno nedeljo bo preprost blagoslov zelenja pri nedeljski maši ob 8. uri. 
Ob 10. uri se za blagoslov zberemo na dvorišču pri križu. Po blagoslovu bomo 
skupaj v sprevodu odšli v cerkev. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN 
 

Na začetku današnjega evangelija stoji 
nenavaden stavek: »Kakor je Mojzes 
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti 
povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor 
vanj veruje, imel večno življenje.« Ta stavek 
spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi 
puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, 
ampak tudi na pripoved o prvem človeku v 
raju. Tudi tam se omenja kača, ki je visela z 
drevesa in s svojo zvito logiko preslepila 
človeka. Vanj je zasejala dvom o Božji 
dobroti. Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu 
nalaga le bremena in mu ne privošči sreče, 
ki jo sam uživa. Zameglila mu je resnico, laž 
pa mu je predstavila kot nekaj prepričljivega 
in osrečujočega. Zaradi te zaslepljenosti ni 
več prav videl niti Boga niti sebe. Ravno ko 
je sanjal o tem, kako si bo prilastil življenje, 
je usodno skrenil s poti življenja.  
Proti tej moči laži, ki je človeku zadrgnila 
zanko in ga oropala življenja, je Bog postavil 
drugo drevo – drevo križa. On, ki visi na 
križu, nam odpira zamegljene in zaslepljene 
oči in nas uči prav gledati. Kdor se namreč 
ozre nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil 
svet, »da je dal svojega edinorojenega 
Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče ne 
pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno 
življenje« (prim Jn 3,16). Kdor se ozira nanj, 
spozna, da Bog človeku ni nevoščljiv, 
ampak je brezmejno dober in usmiljen. Kdor 
gleda na križ, spozna, kaj je resnična 
ljubezen. A ne gleda le človek, ampak se 
obenem sreča s pogledom njega, ki je 
ljubezen. Odslej lahko zaživi v resnici. 
Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od 
zunaj, ali celo nekateri slabo poučeni 
kristjani doživljajo vero kot nekaj težavnega,  

kot kup zapovedi in prepovedi, tem pa 
Cerkev »dodaja« nove in nove. Sčasoma 
se zdi človeku vse skupaj prezahtevno in 
pretirano. Toda ko se človek zares sreča s 
Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem 
vse spremeni. Ničesar več ne doživlja kot 
neznosno breme, vse postane razumljivo. 
Kajti v Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne 
samo vzljubil svet, temveč tudi mene in 
nobena sila me ne more ločiti od njegove 
ljubezni.                      po: TV Slovenija, Ozare, 1997 

 

 
 

Bog namreč svojega Sina 
 ni poslal na svet, da bi svet sodil,  

ampak da bi se svet  
po njem rešil.  

Sodba pa je v tem,  
da je prišla luč na svet in so  

ljudje bolj ljubili temo kakor luč, 
 kajti njihova dela  
so bila hudobna.  

Kdor namreč dela húdo,  
sovraži luč in ne pride k luči,  

da se ne bi pokazala  
njegova dela. 

Kdor pa se ravna po resnici,  
pride k luči, da se razkrije, da so  
njegova dela narejena v Bogu.«  

(Jn 3,17.19–21) 
 



 

Bralci božje besede 
 

18.3.2018 ob 8. uri: 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

18.3.2018 ob 10. uri: 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

25.3.2018 ob 8. uri 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

25.3.2018 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Jera Sitar 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

18.3.2018: 5. postna nedelja, 
tiha nedelja - papeška nedelja 
Jer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; 
Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 
»Če kdo hoče meni služiti, naj 

hodi za menoj, in kjer sem jaz, 

tam bo tudi moj služabnik.« 
(Jn 12,26) 
19.3.2018: Sveti Jožef 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se 

vzeti k sebi Marije, svoje žene; 

kar je spočela, je namreč od 

Svetega Duha.« (Mt 1,20) 
 

24.3.2018: Gospodovo oznanjenje 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, 

Marija, kajti našla si milost pri 

Bogu« (Lk 1,30) 
 

25.3.2018:CVETA NEDELJA 
Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24;  
Flp 2,6-11; (Procesija) Mr 11,1-10 ; 
(Pasijon) Mr 14,1-15,47 
»Hozána! Blagoslovljen, ki 

prihaja v Gospodovem 

imenu!« (Mr 11,9) 
 

 
 

Ne vidiš toliko napak 
 

Kako gledaš na napake svojega 
moža, žene, na pomanjkljivosti ljudi, 
s katerimi dnevno živiš in delaš? 
Če so njihove pomanjkljivosti v 
tvojih očeh tako velike, da ne moreš 
videti nič več drugega, poglej v svoje 
srce. Tvoja ljubezen je šibka. 
Ni ti treba spregledovati napak 
drugih,  
toda s pravo ljubeznijo ne vidiš toliko 
napak. 
Prav hitro izmeri svoje srce, testiraj 
svojo ljubezen. Naj postane zopet 
velika, pa bodo napake majhne. Vse 
boš lažje prenašal, življenje z 
drugimi bo zopet praznik. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 
 

Na tiho -letos papeško nedeljo, 18. 
marca lepo povabljeni ob 15. uri k 
blagoslovu kapelice svetega Križa na 
Kokrici. 
Znamenje je imelo pomembno vlogo 
v času, ko Kokrica še ni imela 
svojega pokopališča in so rajne 
spremili v Predoslje. Pogrebni 
sprevod se je tu ustavil za spravno 
molitev. 
 

Na praznik Gospodovega ozanjenja, 
v soboto, 24. marca bomo med sveto 
mašo ob 9. uri blagoslovili 

obnovljeni kip Marije Brezmadežne. 
 
Kakšne pozitivne učinke ima spoved? 
 
Spoved spravi grešnika z Bogom. 
(KKC 1468–1470, 1496 ) 
 
Sekunda po odvezi je kot – tuš po 
športu, kot svež zrak po poletni 
nevihti, kot prebujanje v bleščečem 
poletnem jutru, kot potapljačeva 
breztežnost … V besedi 'sprava' je 
vsebovano vse: spet smo na čistem z 
Bogom. 

Radijski misijon 
na valovih radia Ognjišče bo 

od 18. do 24. marca. 
Sodelovali bodo: dr. Alek Zwitter, p. 
Vili Lovše, p. Branko Cestnik, br. 
Jože Smukavec, Robert Friškovec, 
msgr. Miro Šlibar in p. Marjan 
Čuden. Vsak dan bosta misijonska 
govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev 
bo vsak večer med 22. in 24. uro. 
Posnetki bodo na voljo tudi v 
radijskem arhivu na spletni strani 
Radia Ognjišče. V času misijona bo 
od ponedeljka do petka sveta maša 
ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo 
pogovorni večer, v katerem bodo 
lahko sodelovali poslušalci. 
 

V času radijskega misijona je petek, 
23. marca, načrtovan kot spovedni 
dan. 
 

Vem, da v naši župniji mnogi že 
poznate program radia Ognjišče. 
Povabil bi tudi druge, da na teh 
valovih spremljate vzgojno 
izobraževalne programe, ki nam 
pomagajo oblikovati krščanski 
pogled na življenje.  
 

DOBRODELNI KONCERT 
ZA OBNOVO HIŠE NA MLAKI 
PO EKSPLOZIJI 
 

Koncert bo v nedeljo, 18. 3. 2018 ob 
18. uri v KD na KOKRICI 
 

Vstopnice: EVENTIM 
 

WWW.GDGARDELIN.SI 
 


