Velika noč, 12. april

Vsak dan se v župniji daruje sv. maša po
vaših namenih brez udeležbe ljudstva.

Škofje vabijo vse vernike
(družine) v Sloveniji, da se
ob 8. uri zberejo na
velikonočnem zajtrku in zmolijo
naslednjo molitev:

pon. 6. april + Marija Zelko
tor. 7. april
+ Marija in Franc Grilc
+ Jožica Kopač
sre. 8. april
veliki četrtek za letošnje novomašnike
veliki petek bogoslužje vel. petka
velika sobota
ob 15.h blagoslov velikonočnih jedil
ob 20.h velikonočna vigilija
+ Nada Sitar
velika noč ob 9.h za žive in mrtve
župljane
velikonočni ponedeljek + starše Štern
tor. 14. april + Janez Zabret
sre. 15. april + Ivan Kalan
čet. 16. april + Franc, Francka Škrjanc
pet. 17. april + Leon Mizerit
sob. 18. april + Milka Blaznik
ned. 19. april za žive in umrle župljane

Blagoslov velikonočnega zajtrka
V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
Oče naš …
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi
ta velikonočni zajtrk. Naj nas
velikonočni prazniki tako
prenovijo, da bomo vedno bolj
hrepeneli po duhovni hrani ter jo
našli v tvoji besedi in sveti
evharistični skrivnosti. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Ob 8. uri se bodo oglasili
zvonovi kot vabilo k
velikonočnemu zajtrku in v
znamenje velikonočnega
praznika.
Na Kokrici bo velikonočna
sveta maša ob 9. uri v zaprti
cerkvi.
Spremljajte velikonočno mašo
na TV Slovenija 2 ob 10. uri,
na TV Slovenija 1 pa tedenski
nagovor škofa ob 11.30. uri ter
papežev blagoslov ob 12. uri.

Mašne namene, ki bodo darovani po
20. aprilu, lahko naročite po telefonu
040 520 995.
Naprošeni ste, da ne pozabite tudi na
potrebe svoje župnije. Vem, da je za
mnoge trenutno čas tudi materialne
stiske. Za velikonočne praznike ste
bili že naprošeni za darovanje za
obnovo zvonika. Ker ne bo
bogoslužja v cerkvi, svoj dar po
možnosti lahko nakažete na bančni
račun župnije (Župnija Kokrica,
pokopališka ulica 16, Nova KBM –
TRR: SI 56 0433 1000 3306 457).
Svoj dar pa boste lahko izročili tudi v
župnišču po prenehanju epidemije.
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DRUGAČEN VELIKI PETEK IN VELIKA NOČ
Gospod, večni, edini, vsemogočni. Zaradi virusa so opustele naše ulice in
ceste. Naša križišča so prazna in kažipoti kažejo v nikamor. Vrata hiš so zaprta
in ljudje za njimi prestrašeni.
Duhovniki samevajo ob oltarjih in prazne klopi molčijo. Večna luč gori samo
svojemu Gospodu in ga časti – tistih, ki bi prišli in ob njenem soju pokleknili,
ni. Spovednice čakajo na spoved in veroučne učilnice na razposajeno otroško
vero.
Gospod, večni, edini, vsemogočni. Dolg je letošnji veliki petek. Vleče se skozi
dneve in tedne in mesece. Takrat si tri ure visel in trpel in umrl. Svet se je zavil
v temo in ljudje so bežali s kraja smrti ter se pretreseni trkali na prsi – tako,
kakor danes. Bog je umrl.
Gospod, strah je strah, smrt je smrt in grob je grob. A samo do jutra Tvojega
vstajenja – do Tvojega srečanja z učenci in do besede Tvojih ust: »Mir vam
bodi, ne bojte se, jaz sem!«
Gospod, naj Tvoje vstajenje prežari naš veliki petek, da vrata ne bodo ostala
zaprta, da srca ne bodo zdrsela v osamo, da bodo poti od ljudi do ljudi in vseh
skupaj do Tebe spet oživele.
Vsem, ki v veri v Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega, zmagujete nad
trpljenjem in smrtjo, voščim blagoslovljeno veliko noč.

Spovedovanje v postnem
in velikonočnem času
Škofje vabijo vse vernike, da v
letošnjem postnem in velikonočnem
času, ko je zaradi izrednih razmer
onemogočen prejem zakramenta svete
spovedi, v srcu obudijo iskreno
kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog,
žal mi je …) »Kesanje morajo
navdihovati nagibi, ki izhajajo iz
vere« (KKC 1492). Papež Frančišek
je med jutranjo sveto mašo 20. marca
2020 v kapeli doma sv. Marte v
Vatikanu med pridigo spregovoril o
odpuščanju grehov, ko vernik ne
more prejeti zakramenta svete
spovedi: Vem, da greste mnogi izmed
vas ob veliki noči k spovedi, da bi se
ponovno srečali z Bogom. Vendar pa
mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko
najdem duhovnika spovednika, ker ne
smem iti od doma? In jaz se želim
spraviti z Gospodom, želim, da me On
objame, da me moj Očka objame…
Kaj naj storim, če ne najdem
duhovnikov?« Stori to, kar pravi
Katekizem. Zelo jasno je: če ne
najdeš duhovnika, da bi se spovedal,
se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče,
povej mu resnico: »Gospod, zakuhal
sem to, to in to… Oprosti mi«. In
prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z
molitvijo kesanja in mu obljubi:
»Kasneje se bom spovedal, vendar
zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil
v Božjo milost. Če v bližini ni
duhovnika, lahko sam pristopiš k
Božjemu odpuščanju, kakor nas uči

Katekizem. Pomislite: to je pravi
trenutek, to je primeren trenutek.
Dobro opravljena molitev kesanja –
tako bo naša duša postala bela kot
sneg. Kadar kesanje prihaja iz
ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse,
se imenuje »popolno kesanje«
(kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje
odpušča male grehe. Če vsebuje trdni
sklep
čim
prej
pristopiti
k
zakramentalni spovedi, doseže tudi
odpuščanje smrtnih grehov (KKC
1452).
Škofje določajo, da duhovniki zaradi
nevarnosti širjenja okužb vernikom ne
smejo podeljevati zakramenta sprave.
Spoved po telefonu oziroma spletu
ni veljavna.

Cerkev pri vas doma
Ker morajo ostati cerkve prazne, si
ustvarimo cerkev doma. Zdaj je
odgovornost na nas, da živimo svojo
vero tam, kjer smo. Doma smo včasih
molili. To naj ne bo samo spomin. To
naj bo resničnost v teh dnevih.
Ko ne moremo k maši, se zavedamo,
da to ni dolžnost, ampak privilegij.
Naša vera je odvisna od osebne
molitve, zavzetosti za branje Božje
besede. Doživimo post v pravem
pomenu – živem stiku z Bogom.
Vse, kar naredimo, opazijo tudi naši
otroci. Zdaj imamo veliko časa, da
jim povemo in pokažemo, kaj
verujemo. Družina na ta način
postane domača Cerkev.

Veliki četrtek: pogovor o sveti maši,
zapovedi ljubezni, o novi maši v
župniji…
Veliki petek: poglejte in počastite
križ v vašem domu. Bog nas je na
križu odrešil, podaril odpuščanje.
»Molimo te, Kristus in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil«. S
to vero stopajmo mimo vsakega križa.
Na križevem potu je najtežji prvi
korak. Strah pred križem je največji
križ za tistega, ki ne ljubi Boga. Kdor
pa ga ljubi, mu je križ opora in
tolažba.
Velika sobota: letos ne moremo v
cerkev. Doma spoštljivo opravimo
blagoslov jedil.

Blagoslov velikonočnih jedil
V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
Zmolimo desetko rožnega venca.
Božja beseda:
Berilo iz pete Mojzesove knjige
(Mz 8, 2-3)
Mojzes je govoril izvoljenemu
ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po
katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh
štirideset let vodil po puščavi, da bi te
ponižal in preizkusil, da bi spoznal,
kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval
njegove zapovedi ali ne. Poniževal te
je in te stradal, potem pa hranil z
mano, ki je nisi poznal in je niso
poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal,
da človek ne živi samo od kruha; kajti
človek živi od vsega, kar nastaja po
Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 6, 47–51)
Resnično, resnično, povem vam: Kdor
veruje vame, ima večno življenje. Jaz
sem kruh življenja. Vaši očetje so
jedli v puščavi mano in so pomrli. To
je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki
od njega jé, ne umre. Jaz sem živi
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé
od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh
pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za
življenje sveta.«
Blagoslovna molitev velikonočnih
jedil (po možnosti z blagoslovljeno
vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse
dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar
imamo. Blagoslovi te jedi in nas
nauči, da bomo v tvojih darovih
gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi,
ki jih bomo uživali, naj se veselimo
telesnega in dušnega zdravja. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Župnik bo ob 15. uri. v cerkvi
blagoslovil jedila, ki jih imate
pripravljene doma,
Velikonočna vigilija bo ob 20. uri.
Doma obnovimo krstne obljube.
Zvečer bo na TV Slovenija 1
velikonočna poslanica škofov.
Zvonovi po vigiliji zopet zvonijo.
Vstajenjske procesije letos odpadejo.
Hvaležen sem vsem župljanom, ki se
me spomnite v molitvi, pokličete in
povprašate, kako sem. Bog lonaj za to
skrb. Upam, da bomo kmalu živo
občestvo. Do takrat pa bodimo
povezani v molitvi.
župnik

