
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
23. PON 
sv. Jurij 

19.h  +   starše in Marija  
               Potočnik 

24. TOR 
sv. Fidelis 7.30  +   Albin Rozman 

25. SRE 
sv. Marko evangelist 19.h  +   Tone Markun, 8. dan 

Krstna nedelja bo 13. 
maja. Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
pripravo in priglasitev 
v ponedeljek, 7. maja 
po šmarnicah. 

26. ČET 
sv. Marija 19.h  +   Francka Celar, 30. dan 

27. PET 
sv. Cita 19.h  +   Jernej Prevodnik 

V sredo, 25. aprila 
vabljeni člani Karitas 
po maši na redno 
mesečno srečanje. 

28. SOB 
sv. Peter Chanel 

10.30  v zahvalo za 50 let zakona 
19.h  +   Lovrenc Grašič 

29. NED 
5. velikonočna ned.  

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Albina Štular, 30. dan 

V četrtek, 26. aprila bo 
ob 17.30 molitev 
Binkoštne dvorane. 

30. PON 
sv. Pij V. 19.h  +   Franc Beton, 30. dan 

1. TOR 
sv. Jožef delavec 

8.h    +   Janko in Marija Oman 
19.h  +   Jelka, Franci in Franc –  
               Ovčarjevi 

Na prvi četrtek, 3. 
maja bo po šmarnični 
pobožnosti molitvena 
ura z adoracijo. 

2. SRE 
sv. Atanazij 19.h  +   Jože Arnež 

3. ČET 
sv. Filip in Jakob 19.h        za duhovne poklice 

Na prvi petek, 4. maja 
bom po običaju obiskal 
z zakramenti ostarele 
in bolnike po domovih. 

4. PET 
sv. Florijan 19.h  +   Cirila Roglič, obl. 

5. SOB 
sv. Gotard 

7.30        v čast Brezmadežni 
19.h   +   Ana Strniša 

6. NED 
6. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   po namenu gasilcev 
             v čast sv. Florijanu 

Letošnji oratorij se 
predvideva od 1. do 6. 
julija. 
 

Šmarnice so vsak 
dan, združene s 

sveto mašo 
Molitev za nove duhovne poklice 
 

GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR! DAROVAL SI SVOJE ŽIVLJENJE, 
DA BI GA IMELI V IZOBILJU. PODARI BOGASTVO SVOJEGA 
ŽIVLJENJA VSEM LJUDEM, POSEBNO FANTOM IN DEKLETOM, KI 
JIH KLIČEŠ V SVOJO SLUŽBO. RAZSVETLJUJ JIH PRI ODLOČITVI, 
POMAGAJ JIM V TEŽAVAH, OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO, 
DA BODO VELIKODUŠNO IN POGUMNO KAKOR TI DAROVALI 
SVOJE ŽIVLJENJE. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

Nedelja dobrega pastirja 
 

 
Jaz sem dobri pastir.  
Dobri pastir da svoje  

življenje za ovce.  
Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir 

in ovce niso njegove,pusti ovce in zbeži,  
ko vidi, da prihaja volk,  

in volk jih pograbi in razkropi.  
Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.  

Jaz sem dobri pastir in poznam  
svoje in moje poznajo mene, 

kakor Oče pozna mene  
in jaz poznam Očeta.  

Svoje življenje dam za ovce.  
(Jn 10,11–15) 

 
Spet kliče nas venčani maj 

 
Pridi k Mariji tudi ti! 

Ovce in volk 
 

Kdo je ta volk? Pohujševalec, ki kvari 
nedolžna srca? Hinavec, ki si nadeva 
ovčje oblačilo? Krivoverec, ki 
potvarja Božji nauk? Vsi trije, pa še 
marsikdo. 
Vendar se zdi, da se krvoločnejši 
volk današnjega dne skriva drugje. Z 
nastopom novega veka se je začela 
razvijati znanost, ki je odkrila v naravi 
čudovite zakonitosti. Človek je pred 
njimi najprej ostrmel, potem pa jih je 
začel uporabljati v svoj prid. Toda ta 
ista znanost se s svojo hčerko 
tehniko vse bolj spreminja v volkuljo. 
Vse glasneje renči in vse nasilneje se 
nam trga iz rok. Kako dolgo jo bomo 
še krotili? 
Človek je vse bolj razčlovečen, 
izgublja notranjo vrednost, postaja 
tehnično in trgovsko blago, ki ga do 
skrajnosti izkoristiš, nazadnje pa brez 
srca odvržeš. Cenjen je moški, ki ima 
mišice: bolj jih zna uporabiti, bolj mu 
ploskamo. Oboževana je ženska, ki 
je »seksi«: koliko nerojenih bitij je 
pripravljena spraviti s sveta, pa nas 
ne zanima. Volk nam jemlje 
človečnost, nas poneumlja, nam loka 
kri in nas dela zveri. 
Kdo nas bo rešil njegovih krempljev?  
V nobeni knjigi, kar jih premore 
človeštvo, ni tako razumljivo 
razloženo in tako živo utemeljeno, 
kot v blagovesti Sina Človekovega. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

sobota 28.4.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Sajovic 
2. berilo: Lara Škulj 

 
29.4.2018 ob 8. uri 

1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 
29.4.2018 ob 10. uri 

1. berilo: Vincenc Borovnik 
2. berilo: Mojca Naglič 

 
 

sobota 5.5.2018 zvečer: 
1. berilo: Jakob Oblak 

2. berilo: Ana Vodovnik 
 

6.5.2018 ob 8. uri 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

6.5.2018 ob 10. uri 
1. berilo: Smiljan Hude 
2. berilo: Evita Koželj 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

29.4.2018: 5. velikonočna nedelja 
»Brez mene ne morete storiti 

ničesar.« (Jn 15,5) 

 
6.5.2018: 6. velikonočna nedelja  
»Kakor je Oče mene ljubil, sem 

tudi jaz vas ljubil. Ostanite v 

moji ljubezni!« (Jn 15,9). 

1.maj – Jožef delavec 
Začetek šmarnične pobožnosti 

 

Veselje do dela 
 

Prvi maj – praznik dela,  
dan, ko se lahko malo zamislimo. 
Zato preprosto vprašanje: Ali rad delaš? 
Ali pa misliš tako:  
Biti brez dela je slabo,  
toda tudi to, da moram delati,  
je prava nesreča. 
 

Življenjski standard se je zelo dvignil  
in pričakovanja za življenje  
so vedno višja. 
Ljubimo praktičnost in udobnost –  
ali pa si želimo doživetij  
in pestrosti dogajanja,  
toda le redki imajo veselje do dela. 
Delajo pač,  
ker potrebujejo denar za življenje. 
Sprašujem se,  
če ta napredek ne vodi k temu,  
da bo uničil ljudi od znotraj. 
 

Naše življenje  
je prepredeno z elektroniko,  
nič ni prepuščeno naključju.  
Vse je avtomatizirano. 
Videti je, kot da za delovne procese  
potrebujejo ljudi samo zato,  
ker stroji še niso dovolj razviti. 
Tega sveta ne smemo preklinjati,  
moramo pa ga na novo poduhoviti  
z ljubeznijo do dela –  
in do običajnih delovnih dni. 
 

Veselje do dela je veselje skupnosti. 
Bolj kot nekoč je naše delo povezano 
s tisoči drugih ljudi.  
Skupaj delamo  
za človeka vredno življenje  
in za novi svet. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

NEDELJSKA ZAVEST 

 

Bodimo si iskreni: po tolikih slabih 

zgledih, ki jih imamo okrog sebe, tudi 

mi verniki zgubljamo nedeljsko 

zavest. Smo v resnici prepričani, da je 

nedelja Gospodov dan, dan 

Gospodovih dni? Koliko še spada 

nedelja k tradicionalni kulturi našega 

ljudstva ob tolikih odsotnostih pri 

nedeljski maši in s takim načinom 

življenja, ki tvega vzeti nedelji 

krščanski pomen? 

Po enem tednu težkega in 

odgovornega dela, ki nas večkrat 

spravlja v hud stres, spremenimo dan 

v počitek. Sedmi dan počitka človeku 

niso dali sindikalisti ali država, dala 

ga je religija, in to že od judovstva 

dalje, ko je bila sobota praznični dan. 
 

 
 

Vsak kristjan, navaden ali tak »z 
naslovom« (duhovnik, redovnik, škof 
…), kot posameznik ali kot družina ali 
skupina, bi moral čutiti, da sta nujni 
dve nalogi, da bi nedelja postala spet 
to, kar je Jezus od nas želel. 

 

1. Ponovno odkriti Gospodov dan 
kot predokus in znamenje 
neminljive nedelje, kot dan 
zastonjskosti in lepote. Za danes. 
Brez objokovanja nedelj v 
prejšnjih časih, ki se ne bodo 
nikoli več vrnile. Pač pa za ta naš 
danes, v katerem smo poklicani, 
da živimo in oznanjamo vero v 
vstalega Gospoda. 
 

2. Ponovno odkriti mašo kot 
srečanje bratov in sester med 
seboj in vstalim Gospodom, da bi 
prejeli v dar Besedo, hrano in 
pijačo nebes in nove zemlje, kot 
moč, da bomo lahko v tem svetu, 
ne da bi bili od tega sveta, z 
nogami trdno na tleh, a s 
pogledom in srcem kvišku, 
zaposleni z zagotavljanjem 
potrebnega za življenje, a ne 
tako prezaposleni, da bi nas to 
oviralo in ne bi imeli prostora za 
tisto, kar nas čaka in je zastonj. 

 

Kako priti do teh odkritij? S čakanjem 
na tiste dokumente in predpise »od 
zgoraj«? Ne. Z različnimi, vedno 
novimi poizkusi, s primerjavo izkušenj 
in poizkusov posameznikov, družin, 
župnij …  

Dejstvo je, da je edina možnost, da 
se vsak posamezni kristjan, vsaka 
družina, vsaka skupnost pozvana k 

temu, da bi znova znali z veseljem in 
na zdrav način sprejemati tretjo 

zapoved: Posvečuj Gospodov dan! 

 
 

Kar človek z eno roko deli,  
to mu Bog z drugo povračuje. 

(slovenski pregovor) 
 


