
MAŠNI NAMENI IN ŠMARNICE OZNANILA 
4. PON 
sv. Florijan 

19.h  +   Karol Klemenčič, obl. 

5. TOR 
sv. Gotard 

7.30  +   Ana Snedic 
19.h  +   Marija Luževec, pogrebna 

6. SRE 
sv. Dominik Savio 19.h  +   Orehar in Starič 

Darovali ste 
(odkar ni svetih maš) 
na TRR ali v kuverti 

za župnijo 630 €. 
Bog povrni. 

7. ČET 
sv. Gizela 19.h       v zahvalo 

8. PET 
sv. Viktor 19.h  +   Ivan Novak 

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

10. NED 
5. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marijan Bašelj, pogrebna 

11. PON 
sv. Pankracij 19.h  +   Jože Jerič, obl. 

12. TOR 
sv. Leopold 

7.30  +   Jožica Kopač 
19.h  +   Marija Jelenc 

13. SRE 
Fatim. Mati Božja 

19.h  +   starše, sestre in brate Lah, 
            Brenčič in mamo Marjanco 

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

15. PET 
sv. Izidor, Zofija 19.h       v čast Svetemu Duhu 

16. SOB 
sv. Janez Nepomuk 

19.h   +   Vinko in Francka 
               Benedičič 

17. NED 
6. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Alojzij Bitenc 

Po prvomajskih praznikih se bo pričela obnova 
zvonika in fasade cerkve. Delo bo izvajalo podjetje 
Fasaderstvo in slikopleskarstvo Janez Jaklič. 
Naprošeni ste za darove v ta namen. Svoj dar lahko 
nakažete na bančni račun župnije (Župnija Kokrica, 
Pokopališka 16, 4000 Kranj – Nova KBM – TRR: 
SI 56043310003306457) 
Svoj dar pa lahko izročite tudi v župnišču. 

Šmarnice za otroke 
v cerkvah letos 

odpadejo. Otroci in 
odrasli povabljeni, 

da prisluhete 
spletnim prenosom 

šmarnične 
pobožnosti (Radio 
Ognjišče vsak dan 
ob 10:15. uri, TV 

Exodus, …) 
 

Šmarnično 
pobožnost pripravite 

kot večerno 
bogoslužje v 
družini. Vaš 

prvoobhajanec ali 
bodoči birmanec 

lahko vodi molitev. 
Preberite odlomek 
iz Apostolskih del, 

zmolite desetko 
rožnega venca, 

zapojte Marijino 
pesem. 

 

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

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

 
 

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ 
Mnogi župljani se še vedno 
spominjamo lanskega župnijskega 
romanja na Kalobje zadnjo soboto v 
septembru. Ta župnija je prva v 
slovenskem prostoru obhajala 
šmarnično pobožnost leta 1855. 
Uvedel jo je goreč duhovnik, pesnik 
in narodnjak Jožef Virk. V letih 1923 
– 1941 (45) je to župnijo vodil župnik 
Peter Švegelj, ki počiva ob križu na 
našem pokopališču. 

 

 
Šmarnična pobožnost, krajše 
šmarnice, je v mesecu maju ena 
najbolj poznanih ljudskih pobožnosti 
v Sloveniji in drugod po svetu. 
Verniki se je radi udeležujejo in jo 
ponekod tudi sami vodijo. 
Šmarnice so se začele v 19. stoletju. 
Povod za nastanek pobožnosti je bil 
tedanji hudobni in brezbožni svet. V 
italijanskih mestih so brezbožniki 
maja začeli z velikimi veselicami in 
mehkužnimi grdobijami. Tako so 
popolnoma  pozabili,  da  je Bog tisti,  

ki prebuja naravo z namenom, da bi 
se lahko s čistim srcem veselili njene 
lepote in v njeni krasoti spoznali 
njegovo vsemogočnost in slavo. V 
Rimu je misijonar pater Lalomia 
želel, da se ta zavest zopet oživi. 
Tako je sklenil mesec maj posvetiti 
Mariji. V čast prečiste Device je 
vpeljal posebno pobožnost, ki jo 
Slovenci imenujemo Šmarnice. 
Med Slovenci se je majniška 
pobožnost začela v ljubljanskem 
semenišču leta 1851, od tod pa se je 
razširila po vsej slovenski deželi. 
Branje za to pobožnost z naslovom 
Mesec Marije je že leta 1842 iz 
francoščine priredil Davorin 
Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko 
pobožnost obhajali v ljubljanskem 
Alojzijevišču, tri leta kasneje, 1855, v 
romarski cerkvi na Kalobju, leta 1860 
pa v mariborskem bogoslovju. 
Janez Volčič je leta 1855 napisal 
knjigo z naslovom Šmarnice. Ljudje 
so to pobožnost vzeli za svojo in so jo 
obhajali pri številnih Marijinih 
kapelicah, kjer so brali šmarnično 
branje, molili litanije in peli Marijine 
pesmi. 
Lep, blagoslovljen in duhovno bogat 

mesec maj vsem iz srca voščim! 

župnik Jože 
 



DOMAČNOST Z 
GOSPODOM JE 

SREDI LJUDSTVA 
 

 
Vsako jutro spremljam ob 7. uri 
zjutraj papeževo mašo, ki jo nova TV 
24 prenaša iz kapele svete Marte v 
Vatikanu. Preproste besede papeža 
Frančiška so vsakdanje spodbude 
božjemu ljudstvu v času pandemije. 
Želi biti blizu ljudem, poudarja pa 
večkrat, da verniki ne smemo 
pozabiti, da je prava Cerkev živo 
občestvo z Jezusom. 16. aprila je 
posebej naglasil, da je božje ljudstvo 
nekaj zelo konkretnega v vsakem 
krajevnem oltarnem občestvu. Samo 
tam v polnosti čuti domačnost in 
bližino z Jezusom. Ta pa ni »prava« 
samo po tehniki prenosov. Sedaj 
»smo v tunelu« iz katerega moramo 
izstopiti, ne želimo ostati v njem. 
Kristjani smo letos doživeli veliko 
noč podobno, kot apostoli na 
velikonočno jutro: zaprti v svojem 
domu in med svojimi bližnjimi. 
Že več kot mesec je minil, ko smo 
morali na hitro spremeniti način 
življenja. Navaditi smo se morali na 
šolo od doma, službo od doma, sveto 
mašo od doma,… Razmišljam zakaj? 
Lahko pomislim tudi na to, da je 

človeštvo doletela bolezen, ki smo jo 
»naročili«. Naravo smo prenehali 
ceniti, zdaj smo začutili, da je bivanje 
v njej dragoceno. Nehali smo delati 
za družino, bolezen nas je zaprla po 
domovih, da začutimo, kako deluje 
družina. Nehali smo ceniti stare in 
bolne, bolezen nas je spomnila, kako 
ranljivi smo. Nehali smo spoštovati 
zdravnike in farmacevte, ugotovili 
smo, kako nenadomestljivi so. Nehali 
smo spoštovati učitelje, bolezen je 
zaprla naše šole, da bi starši sami 
poučevali. Mislili smo, da lahko 
kupimo vse, da smo lahko kjer koli in 
s komur koli si želimo, pa je prišla 
bolezen ki je prinesla spoznanje, da 
nismo vsemogočni. Bolezen je zaprla 
nakupovalna središča, prišlo je 
spoznanje, da si sreče ne moremo 
kupiti. Bolezen je prekrila naše 
obraze, prišlo je do spoznanja, da 
naša lepota ni v zunanjem videzu. 
Nekaj tako majhnega, kar ni mogoče 
niti videti, nas je pokorilo in nam dalo 
nekaj ponižnosti. Vse to nam lahko 
pomaga, da se naučimo in razumemo, 
kaj je v življenju najbolj pomembno. 
Zaupamo in verujemo, da je naša vera 
v vstalega Kristusa močnejša od vseh 
teh pregrad. Vsi želimo, da se 
postopoma naša občestva spet 
združijo ob domači oltarni mizi. 
Hvaležni smo vsem, ki so nam po e-
medijih v tem času posredovali božjo 
besedo. G. Martin iz Bohinja nam v 
današnji številki Družine med drugim 
sporoča, da se nagiba k temu, da po 
prenehanju epidemije ne bo več 

prenašal maš. »Sveta maša je v 
polnem pomenu takrat, ko smo zares 
skupaj.« Posvetil se bo ljudem, ki 
bodo prišli v cerkev… Upam, da bo 
e-občestvo dovolj močno, da bo še 
toliko raje pristopilo v cerkvene klopi. 
»Domačnost z Gospodom moramo 
doživljati v vsakdanji molitvi, 
prejemanju zakramentov sredi 
božjega ljudstva.«  Papež Frančišek 
 

NAVODILA, KI STOPIJO 
V VELJAVO 4. MAJA 2020 

 

Sveta maša: Udeležba je 
dovoljena samo zdravim 
osebam, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in 
nimajo povišane telesne 
temperature. Obvezno je nositi 
zaščitno masko (šal, ruta), 
razkužiti roke pred vstopom v 
cerkev. Obvezno upoštevajte 
varnostno razdaljo 1,5 metra. (2 
osebi v klopi, vsaka druga vrsta 
prazna). Obhajilo se prejema 
samo na roke. Prihajamo v eni 
vrsti v razdalji 1,5 m. Preden 
zaužijete hostijo, si s prosto 
roko odmaknete masko, takoj po 
zaužitju pa si masko zopet 
namestite čez obraz. 
Do preklica je dolžnost 
nedeljske maše izpolnjena z 
obiskom svete daritve enkrat 
med tednom. 

Sveta spoved: poseben prostor, 
varnostna razdalja, maska. 
 
Sveti krst: po dogovoru, ob 
navzočnosti sorodnikov. 
 
Prvo sveto obhajilo se preloži 
na jesenski čas. Za že 
predvidene poroke 
pravočasno pokličite župnika 
(omejeno število oseb 15). 
Bolniško maziljenje (ustrezna 
zaščita delivca in prejemnika). 
 
Pogreb: upoštevanje državnih 
ustanov. Sveta maša po že 
navedenih določilih. 
 
Do preklica po župnijah ni 
verouka in drugih oblik 
izobraževanja in srečanj. 
Vsebina katehez je dostopna 
na spletni strani Slovenskega 
katehetskega urada. 
 
Župnijska pisarna: predhodna 
telefonska najava. Uporaba 
maske, varnostna razdalja. 
 
Dodatne informacije: na 
spletni strani SŠK na povezavi 
https://katoliska-
cerkev.si/covid19-meni-ssk. 


