
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
11. PON 
sv. Benedikt 19.h  +   Slavka Bozovičar 

12. TOR 
sv. Inocenc I. 

7.30  +   starše, brata in sestre 
               Klemenc 

13. SRE 
sv. Kristina 19.h  +   starše Zajc 

14. ČET 
sv. Matilda 19.h  +   Marija in Peter Hribar 

15. PET 
sv. Ludovika 19.h  +   Pavla Finžgar 

16. SOB 
sv. Herbert. 19.h  +   Ivan Ajdovec 

17. NED 
2. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ana Rakovec 
14.h       križev pot 

18. PON 
sv. Ciril Jeruzalem. 19.h  +   Ivanka Švegelj, 30. dan 

19. TOR 
sv. Jožef 

9.h    +   Angela Škofic 
19.h  +   Tončka Zrimšek 

 
 

Teden družine 2019 
Med praznikom svetega 
Jožefa (19. marca) in 
Gospodovim oznanjen-
jem (25. marca) 
tradicionalno obhajamo 
teden družine. 
Letos naj bi se še 
posebej spomnili družin 
z majhnimi otroki. 
Vsaka pot v veri se 
namreč začenja z 
majhnimi koraki. 

20. SRE 
sv. Martin iz Brage 19.h  +   Vinko Strniša 

21. ČET 
sv. Serapion. 19.h  +  Tone Benedičič, 30. dan 

22. PET 
sv. Lea 19.h  +   Ciril in Frančiška Mrak 

23. SOB 
sv. Alfonz Turibij 19.h   +   Valentin Sušnik 

24. NED 
3. postna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  Franc in Marija Debeljak 

Postno romanje na Tabor bo v nedeljo, 24. marca. 
Ob 15.30. uri bo križev pot in sveta maša. Avtobusni 
prevoz ob 15:10 izpred cerkve s postankom na Mlaki. 

Dobri Jezus. 
Ob dnevu staršev te 
iskreno prosim, daj jim 
moči in neskončno 
ljubezen, da bodo lahko 
nas otroke vzgajali v 
dobre kristjane ter nikoli 
ne obupali nad nami. 
Nam pa nakloni poguma 
in pridno srce, da bomo s 
hvaležnostjo sprejemali 
njihov nauk in jim 
ljubezen tisočero vračali. 
Amen.                            AK 

Križev pot je res »pot« samo takrat, ko ga posameznik 
ali skupina moli v povezavi s procesijo: to pomeni, da 
hodimo od postaje do postaje in premišljujemo njeno 
vsebino. Kadar pobožnost opravimo v cerkvi, to »pot« 
nakažemo s tem, da pri vsebini vsake postaje za kratek 
čas vstanemo in s poklekom počastimo sveti križ. 

Svetopisemski večer bo 
v četrtek, 14. marca po 
sveti maši. Lepo 
povabljeni. 

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

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

 
 

Kako boš s satanom 
opravil ti? 

 

 
 

Tisti čas se je  
Jezus vrnil od Jordana  

poln Svetega Duha  
in Duh ga je vodil  

štirideset dni po puščavi, 
 hudič pa ga je skušal. … 

Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin,  
reci temu kamnu, naj postane kruh.«  

Jezus mu je odgovóril:  
»Pisano je: Človek ne živi 

samo od kruha.« 
(Lk 4,1–4) 

 

Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal 
hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi to ne 
bilo nič slabega. Najedel bi se, saj je 
moral biti pošteno lačen. Če bi mu bilo do  

šale, bi rekel satanu: »Hvala, da si mi 
povedal; sam se ne bi spomnil.« 
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če 
bi se vrgel s tempeljske strehe. Niti 
angelom ne bi bilo treba zapovedovati, 

naj ga nosijo, saj je imel v sebi moč, ki bi 
ga varovala padca. Tudi tu bi se lahko 
pošalil s satanom: »Vidim, da me imaš 
zelo rad, ko si tako zaskrbljen zame.« 
A mu je v obeh primerih dal vedeti, da mu 
ni do njegovih nasvetov. Prav tako ne do 
jedi, ki mu jo ponuja, ne do cenenega 
razkazovanja samega sebe. 
Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, 
da je pripravljen Jezusu dati vsa kraljestva 
sveta, če pade predenj in ga moli. Kako 
neki mu je mogel satan ponujati vsa 
kraljestva tega sveta? 
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je 
ustvaril razumna in svobodna bitja ter jim 
zaupal del svoje oblasti. Uporabljala naj bi 
jo skladno z njegovo voljo. Lucifer je to 
oblast zlorabil. Sklenil je, da Bogu ne bo 
služil. Še več: uprl se mu je in ga 
zasovražil. Tako je – po Božjem 
dopuščenju in v mejah tega dopuščenja – 
postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V 
svet je vnesel sovraštvo, laž, nasilje in 
temo. Svojo vladavino bi rad razširil, zato 
se dela velikodušnega. Tistim, ki so 
pripravljeni pasti predenj in ga moliti, 
obljublja, da bodo smeli z njim kraljevati 
po pravilih sovraštva do vsega, kar je 
Božje. 
S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred 
Jezusa. Odpove naj se ljubezenski 
povezavi z Očetom in Duhom, svetu pa 
naj vlada z oblastjo, ki mu jo bo dal satan. 
Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s 
stanom sovraži; doslej je z Očetom 
ustvarjal, odslej naj s satanom ruši in 
ubija. 
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako 
bomo opravili z njim mi, ko bo stopil pred 
nas?                                             Po: p. F. Cerar 

 



 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

sobota 16.3.2019 zvečer: 
1. berilo: Urban Tišler 

2. berilo: Ema Maček Jerala 
 

17.3.2019 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

17.3.2019 ob 10.00 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

sobota 23.3.2019 zvečer: 
1. berilo: Zaš Drolc 

2. berilo: David Škrjanec 
 

24.3.2019 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

24.3.2019 ob 10.00 
1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Juš Grah 
 

 

 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

17.3.2019: 2. postna nedelja, 
papeška nedelja 
1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27; 
Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 
Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta 

je moj Sin, moj Izvoljenec, 

njega poslušajte!' (Lk 9,35). 
 

19.3.2019: Sv. Jožef 
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 89; 
Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21,24 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se 

vzeti k sebi Marije, svoje žene; 

kar je spočela, je namreč od 

Svetega Duha.« (Mt 1,20). 
 

24.3.2019: 3. postna nedelja 
2 Mz 3,1-8.13-15; Ps 103; 
1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 
»Gospod, pústi jo še letos, da jo 

okopljem in pognojim. Morda 

bo naposled obrodila sad;«' 
(Lk 13,8-9). 
---------------------------------------------- 

Torek, 19. marec – sveti Jožef 
 

Sveto pismo predstavi svetega Jožefa 
kot pravičnega moža. Pa tudi moža 
srca in poslušnosti božji volji. Stopil 
je v zakon z Marijo in kot oče skrbel 
za družino. Po naročilu angela je rešil 
dete in ženo pred Herodom in s 
svojim delom v Nazaretu varoval 
Božjega sina. Je zavetnik očetov in 
priprošnjik za srečno zadnjo uro. 
Priporočajmo se mu. 

Prižgimo luč v postni čas 
 

Post je za kristjana priložnost, da 
pričuje za moč duha. Bolj, ko človek 
streže telesu, postaja neukročena zver. 
Post vodi v svobodo in duhovno 
prostost. 
Vendar post ni samemu sebi namen, 
je sredstvo za dosego drugih kreposti. 
Vrednost ima, če nas vodi k dobremu, 
k večji ljubezni do Boga in do 
bližnjega. 
Kardinal Špidlik, ki je bil velik 
poznavalec vzhodne krščanske 
duhovnosti, navaja neko zgodbo o 
ruskem »starcu«, ki se je strogo postil 
po vseh samostanskih pravilih. 
Nekega dne pa se je z dolge in 
naporne poti ves izčrpan vrnil. Sobrat 
mu je pripravil dobro večerjo. Drugi 
so se čudili in nihče si ga ni upal 
pokarati. Tedaj je sam odgovoril na 
radovedne poglede drugih in rekel: 
»Ljubezen je več kot post.« 
Naj nas tudi letošnji post prerodi, da 
bomo veliko noč obhajali kot novi 
ljudje s prenovljenim srcem. 
Naj nam k temu pomaga tudi nekaj 
predlogov za vsak postni teden: 
Prvi teden: »Veselje v Gospodu je 
naša moč.« Ozdravimo v tem tednu 
svoj kisli pogled, razvedrimo vsak dan 
koga s svojo dobro voljo. Bog je vlil v 
naša srca svoj nasmeh ljubezni – 
podarjajmo ga vsem, ki jih bomo 
srečevali. Nasmeh nič ne stane – pa 
toliko da. 
Drug teden: Teden skupne mize 
Ko bomo sedli za skupno mizo, se 
spomnimo Jezusovega naročila: 

»Spravi se s svojim bratom, in potem 
pridi in daruj.« Naj družinsko mizo 
napolnjuje veselo prizadevanje, da 
bodo vsa naša srečanja 
 mize razumevanja, sodelovanja, 
skupnega veselja in zadovoljstva.  

Lučko na skupni mizi prižgimo, 
povezanost med nami radi gradimo. 

 
Priprava na krščanski zakon 
 
Kranj, Tavčarjeva 43: 
15. – 17. marec ob 19. uri 
Info: zupnija.kranj@rkc.si, 
tel 04 280 72 00 
 
Brezje: dvorana nad zakristijo 
12., 19., 26. maj ob 15. uri 
Info: 04 537 07 00 
 
Ljubljana, Krekov trg 1: 
11. – 15. marec ob 19.30. uri, 
8. – 12. april ob 19.30. uri. 
Info: milan.knep@rkc.si, 
tel. 031 263 958 

 
Vsi drugi kraji priprave so na 
župnijski oglasni deski. 
 

Vera je dar, ni naša zasluga. 

Nismo se ljudje povzpeli do nebes, 

Bog je sestopil k nam 

 in nas odrešil. 
(Tomaš Špidlik) 


