
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
sv. Dominik Savio 

19.h  +   Ana Strniša 

7. TOR 
sv. Gizela 19.h  +   Cirila Roglič 

8. SRE 
sv. Bonifacij IV. 19.h  +   Ivan Novak 

9. ČET 
sv. Izaija 19.h  +   Vid Pahor 

10. PET 
sv. Job 

19.h  +   Vinko Kepic 
               in Julijana Podakar 

Prvo sveto obhajilo 
12. maja bo 9 mladih 
kristjanov prvič pristo-
pilo k svetemu obhajilu. 
Pričetek ob 10. uri. 
Vsi želimo, da bi Jezusu 
ostali zvesti in vse 
življenje živeli v njegovi 
ljubezni. 

11. SOB 
sv. Mamert 19.h  +   Alojzij Bitenc 

12. NED 
4. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h   za družine prvoobhajancev 

13. PON 
Fatim. Mati Božja 

19.h  +   Anton in starše 
               Vrhovnik 

14. TOR 
sv. Bonifacij 19.h  +   Marija Naglič 

15. SRE 
sv. Izidor 19.h  +   Primož Zupan 

16. ČET 
sv. Janez Nepomuk 19.h  +   Marija Jelenc 

17. PET 
sv. Jošt 19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

18. SOB 
sv. Janez I. 19.h   +   Leon Mizerit 

Birmanska 
devetdnevnica 

Sveti Duh daje človeku 
pogum, s svojo ljubezni-
jo nas spreminja in iz 
nas izvabi najboljše. 
Njegova bližina nas 
ozdravlja. Je božja moč 
in ljubezen, ki me 
obdaja. 

 
V četrtek, 16. maja 
pričnemo bližnjo 
pripravo na prejem 
zakramenta svete birme. 

19. NED 
5. velikonočna ned. 

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

V četrtek, 16. maja po 
šmarnicah bo srečanje 
biblične skupine.  

Darovanje 12. maja bo 
pri vseh mašah za sklad 
zavarovanja duhovni-
kov.  

Šmarnična pobožnost v maju: 
Letos bomo pričeli šmarnice ob delavnikih ob 18.40. 
uri. Molili bomo litanije in poslušali o življenju 
misijonarja Ignacija Knobleharja. Pogumno delo 
misijonarja in zaupanje v Marijino priprošnjo naj nam 
izprosi pogum za življenje iz vere. 
Pri šmarnicah bodo otroci prejeli kartice z miselno igro 
in podobami misijonske poti Ignacija Knobleharja. 
Ob nedeljah so šmarnice ob 19. uri. 

Priprava na zakon:  
Brezje: 12., 19., 26. maj 
ob 15. uri. 

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

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

 
 

 
5. – 12. maj 

Teden molitve za duhovne poklice 
Od vidnega k nevidnemu 

 
Papež Frančišek nas v letošnji 
poslanici vabi k razmišljanju o tem, 
kako nas Gospodov klic naredi za 
nosilce neke obljube in hkrati zahteva 
pogum, da tvegamo z Njim in Zanj… 
To ni vdor Boga v našo svobodo, 
ampak ljubeča pobuda, s katero nam 
Bog prihaja nasproti in nas vabi, da 
vstopimo v veliki načrt, ki ga želi 
deliti z nami… 
Predvsem misli na klic h 
krščanskemu življenju, ki ga vsak od 
nas prejme pri krstu in ki nas 
spominja, da naše življenje ni 
naključje, temveč dar: da smo 
ljubljeni božji otroci, zbrani v veliki  

družini Cerkve. Prav v cerkveni 
skupnosti se krščansko življenje rodi 
in razvija, predvsem z liturgijo, ki nas 
uvaja v poslušanje božje besede in v 
milost zakramentov… 
Cerkev je naša mati, ki nas vodi h 
Kristusu, zato jo moramo ljubiti tudi 
takrat, kadar na njenem obličju 
zaznamo gube krhkosti in grehov, in 
moramo sodelovati pri tem, da bo 
vedno lepša in svetlejša ter s tem 
priča božje ljubezni v svetu. 
Krščansko življenje tako najde svoj 
izraz v odločitvah, ki prispevajo k 
rasti božjega kraljestva v svetu. 
Mislim na odločitev za poroko v 
Kristusu in ustvarjanje družine ter 
tudi vse druge poklice, povezane z 
delom in poklicnim življenjem, na 
zavzetost na področju dobrodelnosti, 
solidarnosti, družbene odgovornosti. 
Za to potrebujemo pogumne kristjane 
in pristne priče božjega kraljestva. 

papež Frančišek 

 
 



 

Bralci božje besede v nedeljo: 
 

sobota, 11.5.2019 ob 19. uri: 
1. berilo: Tadeja Vodnik 
2. berilo: Patrik Turuk 

 

12.5.2019 ob 8. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

12.5.2019 ob 10. uri: 
starši prvoobhajancev 

 

sobota, 18.5.2019 ob 19. uri: 
1. berilo: Urban Tišler 

2. berilo: Ema Maček Jerala 
 

19.5.2019 ob 8. uri 
1. berilo Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

19.5.2019 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Luka Gašperlin 
 
 

Pridi Sveti Duh, pridi po Mariji 

 
 

Pobožnost do Marije je opora 
vsakemu kristjanu, še posebej pa 
vam, mladim, ki potrebujete veliko 
pomoči. Zaradi njene navzočnosti je 
življenje   lepše,   prijetnejše  in   bolj  

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

12.5.2019: 4. velikonočna nedelja - 
nedelja dobrega pastirja, svetovni 
molitveni dan za duhovne poklice 
Apd 13,14.43-52; Ps 100,1-2.3.5;  
Raz 7,9.14-17; Jn 10,27-30 
»Moje ovce poslušajo moj glas; 

jaz jih poznam in hodijo za 

menoj.« (Jn 10,27) 

 

5. velikonočna nedelja  
Apd 14,21-27; Ps 145,8-13;  
Raz 21,1-5; Jn 13,31-35 
»Po tem bodo vsi spoznali, da 

ste moji učenci, če boste med 

seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 
 

---------------------------------------------- 
 

toplo, domače, zato se ji tudi vi, 
drage birmanke in birmanci, ter vsi 
drugi, pogosto, vsak dan ali večkrat 
na dan izročajmo… in Marija nas bo 
vedno slišala in pomagala. 
“Marija je naša mati, ki prihaja k 
nam, ko jo potrebujemo. Ona se na 
pot vedno poda v naglici, ona ne 
pozabi na svoje otroke. Kadar so 
njeni otroci v težavah in jo pokličejo, 
odhiti k njim. V tem je naša varnost, 
da imamo ob sebi mater, in to vedno. 
Skozi življenje hodimo lažje, ker 
vemo, da je z nami mati. Pomislimo 
na to milost, ki jo daje Marija. Nikoli 
v življenju ne pozabimo tega. 
V mesecu maju nas čaka pri 
šmarnicah. 
 

Molitev za družine 
v pripravi na birmo 

 
Usmiljeni Oče, milostno se ozri 

na naše družine, v katerih se 

pripravljamo na zakrament 

svete birme. Opogumi nas, da 

bomo odprti za navdihe Svetega 

Duha. Pomagaj nam, da se 

bomo vsi skupaj dobro 

pripravili na prejem birme in 

da bosta med nami ostala 

ljubezen in povezanost. Po 

Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 

 
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Verujemo v enega Boga ali v tri 

bogove? 
 

Verujemo v enega Boga v treh osebah 
(sveta Trojica). »Bog ni osamljenost, 
ampak popolno občestvo« (Benedikt 
XVI., 22. 5. 2005).  
 

Kristjani ne častimo treh različnih 
bogov, temveč eno samo bitje, ki se 
trojno razvija, in vendar ostaja eno. Da 
je Bog Trojica, vemo od Jezusa 
Kristusa: on, Sin, govori o svojem Očetu 
v nebesih (»Jaz in Oče sva eno«, Jn 
10,30), moli k njemu in nam podarja 
Svetega Duha, ki je Očetova in Sinova 
ljubezen. Zato smo krščeni »v ime 
Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 
28,19). 
 

Molitev za duhovne poklice 
 
Gospod Jezus, dobri pastir, 
daroval si svoje življenje,  
da bi vsi imeli življenje.  
Daj nam, skupnosti verujočih,  
ki je razširjena po vsem svetu,  
bogastvo svojega življenja  
in nas usposobi, da ga bomo 
izpričali in posredovali drugim. 
Dobri pastir,  
podari bogastvo svojega življenja  
vsem tistim osebam, ki so v službi 
Cerkve tebi posvečene.  
Osreči jih pri njihovem razdajanju,  
naredi jih neutrudne v službi  
in velikodušne v žrtvovanju.  
Njihov zgled naj odpre 
še srca drugih,  
da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj. 
Dobri pastir,  
podari bogastvo svojega življenja 
vsem krščanskim družinam,  
da bodo goreče v veri in v službi 
Cerkvi, in bodo tako omogočile,  
da vzklijejo in zrastejo  
tudi novi duhovni poklici. 
 

sv. Janez Pavel II., 19. svetovni molitveni dan za duhovne poklice 

 

V ponedeljek, 6. maja goduje sv. 
Dominik Savio, zavetnik ministrantov. 
Med drugim je kot mladenič povedal: 
»V Cerkvi se učim postati kruh, živa 

evharistija, in se vračam domov, da bi 

nasitil svet.« 

To želim ob prazniku tudi našim 
ministrantom, ki so vsak dan opora 
bogoslužnim opravilom. Naj bo 
njihova naloga tudi zunaj cerkve 
pričati za evangelij. 


