
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
9. PON 
sv. Maksim 19.h  +   Ivan Kalan 

10. TOR 
sv. Domen 

7.30       za zdravje 
19.h  +   Albina Štular, 8. dan 

11. SRE 
sv. Stanislav 

9.h     za razumevanje v družinah 
19.h  +   starše Čimžar 

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

13. PET 
sv. Martin I. 19.h  +   Manca in Franc Grilc 

Prva spoved 
Letošnji prvoobhajanci 
bodo prejeli zakrament 
spovedi v soboto, 14. 
aprila ob 10. in 17. uri. 
K prejemu zakramenta 
jih pospremite starši. 
Roditeljski sestanek za 
starše prvoobhajancev 
bo v petek, 20. aprila po 
sveti maši. 

14. SOB 
sv. Lidvina 

7.30  +   Franc Beton, 8. dan 
19.h  +   Alojzij Štular 
               in starše Lavrenčak 

15. NED 
3. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ivan Ajdovec, 30. dan 

Dekanijska revija 
pevskih zborov bo 15. 
aprila ob 16. uri v 
župnijski cerkvi sv. 
Kancijana v Kranju. 

16. PON 
sv. Bernardka  Lur. 19.h  +   Igor Gregorc 

17. TOR 
sv. Simon Barsabej. 

7.30       v zahvalo za zdravje 
               na duši in na telesu 
19.h  +   Ivana Humič, 30. dan 

Schönstattska molitev 
bo v sredo, 18. aprila po 
sveti maši. 
Lepo povabljeni. 

18. SRE 
sv. Evzebij 19.h  +   Rudolf in Rudi Majcen 

19. ČET 
sv. Leon IX. 19.h  +   Blaž Podobnik 

Srečanje Biblične 
skupine bo v četrtek, 
19. aprila po sveti maši. 

20. PET 
sv. Teotim 19.h  +   starše Klemenc in sestre 

21. SOB 
sv. Anzelm 

19.h   +   Franc, Marija in Alojz 
                Kogovšek 

22. NED 
4. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Frančiška, Leon Mizerit 

Namesto cvetja na grob so darovali: 
+ Francki Celar: bratje in sestre za 5 sv. maš. 
+ Francu Beton: družina Vuk in sosedje 

V sredo, 11. aprila lepo povabljeni ob 9. uri k 
somaševanju dekanijskih duhovnikov naše dekanije. 

Zahvala za velikonočno darovanje 
Bog povrni vsem darovalcem za velikodušni dar.  

 
Vsi ministranti lepo 
povabljeni na srečanje 
v soboto, 21. aprila ob 
10. uri. 
Hvala vam za 
sodelovanje, v svoje 
vrste pa vabimo tudi 
nove kandidate. 

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

Spletna stran: 
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2. velikonočna nedelja 
BELA NEDELJA,  

nedelja božjega usmilnenja 

 
 Čez osem dni so bili  

njegovi učenci spet notri  
in Tomaž z njimi.  

Jezus je prišel pri zaprtih vratih, 
stopil mednje in jim rekel:  

»Mir vam bodi!«  
Potem je rekel Tomažu:  
»Položi svoj prst sem  
in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in  
jo položi v mojo stran in  

ne bodi neveren, ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovoril in rekel: 

»Moj Gospod in moj Bog!« 
Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli,  

pa so začeli verovati!«  
 

(Jn 20,26–29) 

MIR VAM BODI 
 

Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? 
Dragocenejši od vsega imetja in denarja je ljubi 
mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga je 
Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes. Zato 
so angeli ob njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu 
na višavi in mir ljudem na zemlji.« 
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu 
gotovo najljubši ljubi mir, če lahko z vsemi mirno 
in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi 
pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!« 
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega 
sveta? Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki dušni 
mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino, ko 
je rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam 
dam. Naj se vaša srca ne vznemirjajo in ne bojte 
se.«                                                           Anton Martin Slomšek 

 

NE VIDIŠ – PA VERUJEŠ 
 

Blagor tistim, ki niso videli, pa so 
veroval!« (prim. Jn 20,29). Nekateri 
menijo, da Jezus te besede namenja 
nam, ki Vstalega ne moremo več videti 
v živo in bi naj verovali. Toda če je 
Tomaž podoba naše vere, potem 
moramo te Jezusove besede drugače 
razumeti. 
Velika milost je, da lahko verujemo, 
četudi ne čutimo Božje bližine, četudi 
nimamo ob sebi človeka, ki bi nam stal 
ob strani  in nam vlival upanje. To je 
dar, da v globini našega srca ostaja 
vera, ki nam je ne more nihče vzeti. 
Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo pa 
verujejo.                     Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

sobota 14.4.2018 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

15.4.2018 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
15.4.2018 ob 10.00 

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

 
sobota 21.4.2018 zvečer: 

1. berilo: Nejc Resnik 
2. berilo: Špela Perčič 

 
22.4.2018 ob 8.00 

1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
22.4.2018 ob 10.00 

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

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

5.4.2018: 3. velikonočna nedelja 
»Tedaj jim je odprl um, da so 
doumeli Pisma.« (Lk 24,45) 

 
22.4.2018: 4. velikonočna nedelja - 
nedelja dobrega pastirja 
»Jaz sem dobri pastir in 
poznam svoje in moje poznajo 
mene.«  (Jn 10,14) 

 
Nobeno letno obdobje ni kot čas 
pomladi, nobeno vabljivejše. Izviri, 
obdani s cvetočimi grmički, potoki, 
osvobojeni svojega zimskega oklepa, 
glasno razglašajo hvalo in slavo 
vsemogočnega usmerjevalca. Spet 
ozeleneli gozdovi s svojimi mlado 
poraščenimi vejami in cvetovi, gore in 
pobočja ponovno povečujejo veliki 
stvaritvi veličastnost in sijaj. Vse se 
zbuja in vse zakliče iz prahu 
rojenemu: Zbudi se tudi ti, ti, ki spiš, 
na novo oživi za Božje sveto 
kraljestvo, da bi bilo kraljestvo kreposti 
s tabo prav tako poveličavno, kot 
poveličajo vsa neživa bitja kraljestvo 
narave.  
Višje se dvigne živahni ptičji zbor v 
nebesa, glasno zapoje Stvarniku 
svoje hvalnice in glasno povabi 
umrljivega, da se odtrga od vsega 
zemeljskega, se povzdigne in naj živi 
samo v čast Boga. 
 

Povzeto po: Anton Martin Slomšek, Znamenja časa 

 

Poštenjak je tisti človek,  
ki svoje pravice  

meri s svojimi dolžnostmi. 
(Henri Lacordaire) 

PRIZNANJE GREHOV JE 

POGOJ ZA DOBRO SPOVED 
 

Trenutek, ki ga imajo vsi za 

najpomembnejšega in najtežjega pri sveti 

spovedi je, ko duhovniku povem svoje 

grehe. Sam po sebi ni najpomembnejši, ker 

so pomembnejši tisti trenutki, ki so vezani 

na: spraševanje vesti, obžalovanje grehov 

in trden namen, da ne bomo več grešili. Res 

pa je, da je to najtežji trenutek, ker nam 

je težko priznati grehe nekomu drugemu. 

In duhovnik, čeprav predstavlja Jezusa, je 

vedno »nekdo drug«. Težko je za vse! Tudi 

za papeža, tudi za škofe, tudi za duhovnike, 

kadar gredo k spovedi. Da, seveda, tudi 

papež, škofi, duhovniki gredo k spovedi k 

nekemu drugemu duhovniku. Menda ne 

mislite, da lahko oni opravijo spoved kar pri 

sebi? 

Misel, da to, kar povemo duhovniku, ostane 

tam, ker nihče drug tega ne bo nikoli 

izvedel, pomaga. Ampak samo delno. In 

čeprav je še vedno težko, nam resnično 

lahko pomaga gotovost, da duhovnik ni dobil 

od Jezusa naloge, da obsoja. Duhovnikova 

naloga je pomagati človeku, ki se spoveduje 

(spovedancu), da bi razumel svoje napake in 

slabosti. Svetuje mu tudi najboljši način, 

kako jih lahko premaga. Duhovnik še 

preveri, ali je obžalovanje storjenih grehov 

resnično, in se prepriča, ali je spovedančev 

namen, da ne bo več grešil, iskren. In 

nenazadnje duhovnikova naloga je, da nam v 

Jezusovem imenu podeli odpuščanje 

grehov. Odpustiti! To je beseda, ki jo je 

Jezus na zemlji vedno uresničeval, in to je 

beseda, ki jo je zaupal Cerkvi in zato 

duhovnikom. Tem je rekel to, kar je rekel 

farizejem, ki so grajali njegove učence, ker 

so v soboto smukali žitne klase in jedli 

zrna: »Usmiljenja hočem in ne žrtve,« kar 

beremo v Matejevem evangeliju.  

Zavedati se moramo, da spovednik ni 

sodnik, temveč brat. Tako kot vsi tudi on 

potrebuje odpuščanje in mora zanj prositi 

Gospoda. Pooblaščen pa je za odpuščanje 

grehov bratom in sestram. 
Po: t. Lasconi, Tudi jaz hodim k spovedi 

 

Molitev pred nedeljo Dobrega Pastirja 
 

Jezus, Dobri Pastir, prebudi  
v vseh župnijskih občestvih  
duhovnike, diakone, redovnice in redovnike,  
apostolske laike in misijonarje za ves svet,  
ki ga imaš rad in ga želiš zveličati. 
Še posebej ti priporočamo  
naše župnijsko občestvo,  
ustvarjaj v nas duhovno ozračje prvih kristjanov,  
da bomo postali molitveno občestvo,  
ki bo z ljubeznijo sprejemalo  
Svetega Duha v njegovih darovih. 
Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom. 
Vodi korake tistih,  
ki so se velikodušno odzvali tvojemu klicu  
in se pripravljajo na posvečenje  
ali na evangeljske zaobljube.  
Ljubeče se ozri na številne mlade in jih povabi,  
naj gredo za teboj.  
Daj jim razumeti,  
da se bodo mogli samo v tebi povsem uresničiti. 
Te velike srčne zadeve  
izročamo priprošnji Marije,  
saj je ona mati in vzornica  
vseh duhovnih poklicev.  
Prosimo te, ohranjaj nam trdno vero,  
da nas bo Oče uslišal,  
ko ga prosimo za tisto,  
kar si nam ti naročil prositi. 
Amen.       

  bl. Janez Pavel II. ob 23. svetovnem molitvenem dnevu za duhovne poklice 
 


