SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

26. PON
sv. Evgenija
27. TOR
sv. Peregrin
28. SRE
sv. Proterij
29. ČET
veliki četrtek
30. PET
++ veliki petek
31. SOB
velika sobota

19.h + Frančiška in Anton
Bedina
7.30 + Benjamin Jeruc
19.h + Ivan Ajdovec, 8. dan

1. NED
VELIKA NOČ

7.h
za žive in umrle župljane
10.h + Ernest Munda
8.h + Ivan, Jani, Leon Petrevčič
10.h + Andrej, Rozi Pungeršek
in Rozi Jekovec
7.30 + Marija Zelko
19.h + Francka Celar, 8. dan

Krščevanje bo na belo
nedeljo, 8. aprila po
sveti maši ob 10. uri.
Priprava bo v torek, 3.
aprila po večerni sveti
maši.
Obisk
bolnih
in
ostarelih po domovih
bo v sredo, 28. marca.
Sporočite tudi želje
tistih, ki za veliko noč v
cerkvi ne bodo mogli
prejeti zakramentov.
Darovanje ob blagoslovu jedil na veliko soboto
in pri velikonočnih
mašah bo za potrebe
domače cerkve.
Predvidevamo
nekaj
nujnih obnovitvenih del.
Vsem, ki to razumete, že
v naprej prisrčna hvala.
Priprava na krščanski
zakon
Kranj, Tavčarjeva 43:
1. – 3. junij
pet, sob: 19.h; ned: 16.h
Brezje:
13., 20. in 27. maj
10., 17. in 24. junij
Pričetek ob 15. uri

2. PON
velikon. Ponedeljek
3. TOR
sv. Rihard
4. SRE
sv. Izidor Seviljski
5. ČET
sv. Vincencij Ferrer
6. PET
sv. Irenej iz Srema
7. SOB
sv. Janez Krstnik
de la Salle
8. NED
BELA NEDELJA

19.h

za zdravje

19.h

za duhovne poklice

15.h
križev pot
19.h bogoslužje velikega petka
19.h + Vinko Strniša

19.h + Anton Jurajevčič
19.h
za duhovne poklice
po maši adoracija do 20.30. ure
19.h + Angela in Peter
Drinovec
19.h + Marjan Marn
8.h
za žive in umrle župljane
10h + Franc, Marija Debeljak
in Marjan Gregorc

Zgled trpečega in vstalega Kristusa nam
sporoča: Kdor resnično ljubi, se razdaja do
konca. Pojdimo z Jezusom v veliki teden,
umrimo grehu, da bomo na veliko noč vstali
v novo življenje. Iz srca voščim vsem
župljanom: Veselite in radujte se, Kristus je
vstal! Aleluja!
Vaš župnik Jože s sodelavci.
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995

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

»Gospod je vstal! Zares je vstal!«
To je veselo sporočilo velikonočnega
dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo
ves postni čas. Ob tem sporočilu
slišimo in izrekamo še druge vzklike:
»Radujte in veselite se!« »Odrešeni
ste, aleluja!« »Smrt in greh sta
premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri
navedenih vzklikih vprašal: Kaj to
pomeni? Zakaj je Jezus vstal od
mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj
vse to praznovanje pomeni in kako
konkretno to vstopa v moje življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih
praznikih je hkrati molitev in prošnja
k Svetemu Duhu za veselje in
sprejemanje velikonočne skrivnosti.
Na binkoštni dan so apostoli prejeli
Svetega Duha, da so razumeli in v
polnosti vstopili v skrivnost velike
noči: Jezusove daritve in odrešenja. V
skupnosti Cerkve so se ljudje veselili,
se dali krstiti, oznanjali Jezusovo
vstajenje in živeli novo življenje;
življenje prenovljenih ljudi, življenje
velikonočnega kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob
prazniku vabimo k veselju nad
lastnim krstom: nad tem, da smemo
biti po skrivnosti Jezusove smrti in
vstajenja
člani
Cerkve,
udje
Kristusovega skrivnostnega telesa.

Vabimo vas tudi k veselju nad
zaupanim poslanstvom, ki nam ga
izroča vstali Jezus: poslanstvom v
krščanskem
občestvu,
župniji,
redovni ali drugi skupnosti, družini,
narodu, človeštvu… V hvaležnosti se
veselimo, da smemo sodelovati z
vstalim Gospodom in služiti s svojim
delom, z molitvijo in darovanim
trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom,
redovnikom in redovnicam, vsem
vernikom doma in po svetu, posebej
bolnim in trpečim, da bi bili odprti
Svetemu Duhu za prejem oznanila; da
bi vaša srca napolnilo veselje zaradi
odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli
kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus
vstopil v vaš vsakdanjik in vse
medsebojne odnose; da bi to veselo
novico posredovali še drugim ljudem!
Vaši škofje

Bralci božje besede v nedeljo
1.4.2018 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
1.4.2018 ob 10. uri:
1. berilo: Slavko Štern
2. berilo: Saša Štern
8.4.2018 ob 8. uri
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
8.4.2018 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Tevž Sitar
Z Jezusom pri zadnji večerji
Kristjani sprejemamo sveto obhajilo
kot del bogoslužja, ki ga imenujemo
evharistija, maša. To je zakrament,
vidno znamenje, ki govori o pomenu
Jezusove smrti in vstajenja. Pri maši se
živo zavedamo, da je bilo Jezusovo telo
zlomljeno in njegova kri prelita, ko je
umrl za nas. Vendar se pri obhajanju
evharistij dogaja še nekaj več kot samo
lomljenje kruha in prelivanje vina.
Evharistična daritev je ponavzočenje
Jezusove kalvarijske daritve. Vsak
vernik se dejavno udeleži mašne
daritve, se notranje poveže s
Kristusom. Sveto obhajilo je moč za
dosledno življenje iz vere. Jezus je naša
duhovna hrana. Naš gospod nam je
zagotovil: »Kdor uživa ta kruh, bo živel
Po: A. Knowles
vekomaj.«

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
29.3.2018: 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)

Veliki četrtek

Velika sobota

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.

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

30.3.2018:
VELIKI
PETEK
»Juda je torej vzel četo in služabnike
od vélikih duhovnikov in farizejev ter
jih privedel tja.« (Jn 18,3)
31.3.2018: VELIKA SOBOTA
»Ne čudite se! Jezusa iščete,
Nazarečana, križanega. Bil je
obujen. Ni ga tukaj.« (Mr 16,6)
1.4.2018:VELIKA NOČ
Apd 10,34.37-43; Ps 118;
Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9
»Peter in oni drugi učenec sta šla
ven in se odpravila h grobu« (Jn
20,3)
2.4.2018: Velikonočni ponedeljek
»In medtem ko sta se pogovarjala in
razpravljala, se jima je približal sam
Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 1415)
8.4.2018: 2. velikonočna nedelja bela, nedelja Božjega usmiljenja
Apd 4,32-35; Ps 118,2-4.13-15.22-24;
1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
»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)

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. Molitvena ura, priložnost za
spoved.

Veliki petek
Spominski dan Jezusove smrti na
križu. Strogi post. Ob 15. uri bo
križev pot.


ob 7. uri binkoštna dvorana

pol
ure
pred
vsakim
blagoslovom jedil bo molitev rožnega
venca, po blagoslovu pa zasebna tiha
molitev.

Blagoslov velikonočnih jedil
bo ob 11. uri, ob 14. uri
in ob 16. uri.
Velikonočna vigilija
bo ob 19. uri.
Pričetek
pred
cerkvijo
Blagoslov velikonočne sveče, med
mašo
blagoslov
krstne
vode
in
obnovitev krstnih obljub.

Velika noč

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«.

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.

