
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
18. PON 
sv. Janez I. 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Marija Gregorec, obl. 

19. TOR 
sv. Krispin 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   starše Kokalj in Dovjak 

20. SRE 
sv. Bernardin Sienski 

7.30      za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Franc Pirc, obl. 

21. ČET 
Gospodov vnebohod 

9.h    +  Pavel Čebulj in sorodniki 
19.h  +   Nevenka Sladič 

Vhod v cerkev pri 
jutranjih mašah je 
zaradi gradbenih del 
le po stopnicah pri 
lipi. Prehod mimo 
zvonika je tedaj 

zaprt. 

22. PET 
sv. Marjeta Kasijska 19.h       za zdravje 

23. SOB 
sv. Servul (Socerb) 19.h  +   družina Kogovšek 

24. NED 
7. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Žan Zupanc 

25. PON 
sv. Beda Častitljivi 

19.h  +   starše Zabret  
               in Zaplotnik 

26. TOR 
sv. Filip Neri 

7.30  +   Vilma in Ferdo Majetič 
19.h  +   Jože Fende 

27. SRE 
sv. Alojzij Grozde 

19.h  +   družina Jenkole 
              in Lotrič 

28. ČET 
sv. German Pariški 19.h  +   Zefka in Joži Finžgar 

Prošnji dnevi 
Tri dni pred 

vnebohodom molimo 
za blagoslov na polju 
in tudi za blagoslov 
drugega človeškega 
dela, za odvrnitev 
naravnih nesreč, 

povodnji, vojske in 
drugih stisk. 
Pri maši se 

priporočamo v 
litanijah vsem 

svetnikom. Izročimo 
se božjemu varstvu. 

29. PET 
sv. Maksim Emonski 19.h  +   Rezka Jurajevčič Za sveti krst se dogo-

vorite v župnišču. 

30. SOB 
sv. Kancijan 19.h   +   Marijan Bašelj, 30. dan 

31. NED 
BINKOŠTI 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Ana Strniša 

Po vnebohodu se z devetdnevnico pripravljamo 
na binkošti. Povabljene ste tudi družine z otroki. 

Upoštevajmo navodila za udeležbo v času pandemije 
COVID-19. Učenci veroučne šole pridite vsaj enkrat 

k Jezusu in Mariji. 

Molitev za 
duhovno prenovo 
župnije pred novo 

mašo in zlatim 
jubilejem župnije je 
vsako sredo po maši 
pred Najsvetejšim. 

Vztrajajmo v 
molitvi, izprosimo 

božji blagoslov. 
Verouk:  Že dolgo se nismo srečali. Gotovo z molitvijo vsak dan z 

ljubeznijo pomislite na Boga. Že dolgo niste imeli veroučne naloge… 
Rešite uganko na 3. strani in se držite rešitve! 

Prihodnjič sporočimo, kako bomo letos končali veroučno leto. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 

 
»Tisti dan boste spoznali,  

da sem jaz v Očetu  
in vi v meni in jaz v vas.  
Kdor ima moje zapovedi  
in se jih drži, ta me ljubi;  

kdor pa me ljubi,  
tega bo ljubil moj Oče,  
in tudi jaz ga bom ljubil  

in se mu razodél.« 
 (Jn 14,20–21) 

 

LJUBITI BOGA 
Jezus v današnjem evangeliju kar 
dvakrat poudarja: »Če me ljubite, boste 
spolnjevali moje zapovedi« in »Kdor 
ima moje zapovedi in jih spolnjuje, me 
ljubi«. Po domače bi rekli: ljubezen do 
Boga je treba pokazati z dejanji. Tudi 
starši se ne zadovoljijo s tem, da jim 
otroci z besedami ponavljajo: »Rad te 
imam.« Če ne upoštevajo njihovih 
želja in ukazov, njihova ljubezen nima 
nobene življenjske vrednosti. Preskusni 

kamen naše ljubezni do Boga, kar je 
dejansko naša vera, je uresničevanje 
Jezusove največje zapovedi. V njej je 
povzet dekalog ali deset Božjih 
zapovedi, ki urejajo človekov odnos do 
Boga, Stvarnika in Očeta, in do soljudi, 
ki so zaradi skupnega Očeta naši pravi 
bratje in sestre. V obe smeri ima ta 
»največja zapoved« enako težo. 
Pobožen ljudomrznež je od Boga bolj 
oddaljen kot pa tisti, ki zna ustvarjati 
prisrčne medčloveške odnose, čeprav 
Boga z jezikom ne priznava.  
Pomembno se je odpreti delovanju 
Svetega Duha, kot so se novokrščenci 
iz Samarije, ki smo jih lahko srečali v 
današnjem prvem berilu. Jezus 
obljublja apostolom in vsem svojim 
učencem Duha resnice. To je tista 
oživljajoča moč, ki v nas, če mu ne 
postavljamo ovir, rodi sadove 
krščanskega življenja, življenja po 
Božjih zapovedih. Apostol Pavel v 
svojem pismu Galačanom našteva za 
življenje silno dragocene »sadove 
Duha: ljubezen, veselje, mir, 
potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvlado-
vanje«. Roditi te sadove pomeni »imeti 
Jezusove zapovedi in jih spolnjevati«. 
Ali z drugimi besedami – ljubiti Boga. 
Naše krščanstvo se mora »učlovečiti«. 

Po S.Čuk, Misli srca 

 



Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi 

 z ženami in z Jezusovo materjo 

Marijo in z njegovimi brati.  
(Apd 1,14) 

 
Mati Marija,  
kristjani, ki so živeli pred nami,  
so te postavili v središče svoje trdne 
vere.  
Njihove oči so te potrebovale.  
V cerkvah in po domovih, na 
podeželju in v mestih,  
na vrhovih gora in po dolinah,  
v najlepših kotičkih, na najbolj 
slikovitih krajih  
je bila kakšna kapelica, kip, slika, 
romarski kraj ali cerkvica,  
znamenje tvoje navzočnosti in 
bližine. 
Mati Marija, malo smo te pozabili.  
Učenjakarji se bojijo, da bi delala 
senco svojemu Sinu.  
Naše oči med manekenkami in 
zvezdnicami,  
poslovnimi ženskami in estradnimi 
umetnicami  
iščejo drugačne ženske ideale. 
Mati Marija, ostani z nami! 
Potrebujemo te, da bi videli, kako nas 
obseva lepo Božje obličje,  
njegov materinski nasmeh.  
Mati Marija, ostani z nami! 
Naše oči te iščejo, naša srca si te 
želijo. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

Lepo povabljeni k šmarnični 
pobožnosti, ki jo združujemo s 
sveto mašo vsak dan ob 19. uri. 
 

7. velikonočna nedelja 
 

 
 

 »Jaz prosim zanje.  
Ne prosim za svet,  

temveč za tiste,  
ki si mi jih dal, ker so tvoji; 

 in vse moje je tvoje,  
in kar je tvoje, je moje  

in poveličan sem v njih.  
Nisem več na svetu;  

oni so na svetu,  
jaz pa odhajam k tebi.  

Sveti Oče,  
ohrani jih v svojem imenu,  

ki si mi ga dal,  
da bodo eno kakor midva.«  

(Jn 14,9–11) 

 

Zahvaljujem se vam za darove, 

prejete v zadnjih tednih 

 prek TRR ali osebno. 

Bog povrni! 

 
Obnova zvonika poteka po načrtih. 

Priporočamo se za vaše darove kadar 
in kolikor je v vaši moči. 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni: Jezus je šel v nebesa? 
 

Z Jezusom je eden od nas prišel k 
Bogu in je za vedno tam. V svojem 
Sinu je Bog nam ljudem človeško 
blizu. Poleg tega pove Jezus v 
Janezovem evangeliju: »… in ko 
bom povzdignjen z zemlje, bom vse 
pritegnil k sebi« (Jn 12,32).  
(KKC 659–667) 
 

V Novi zavezi Jezusov vnebohod 
označuje konec štiridesetdnevne 
posebne bližine Vstalega do svojih 
učencev. Ob koncu tega časa Kristus 
z vso svojo človečnostjo vstopi v 
Božjo slavo. Sveto pismo to izrazi s 
podobami 'oblaka' in 'neba'. 
»Človek,« pravi papež Benedikt 
XVI., »dobi prostor v Bogu.« Jezus 
Kristus je zdaj pri Očetu, od koder bo 
nekega dne prišel »sodit žive in 
mrtve«. Kristusov vnebohod pomeni, 
da Jezus ni več vidno na zemlji, toda 
kljub temu je navzoč in je tu. 
 

Pohvalna beseda za dobro 

opravljeno otrokovo delo je vredna 

veliko več kot plačevanje z 

nagradami. Daje mu namreč trajni 

občutek vrednosti in sprejetosti. 
Berta Golob 

 

Oče in mati nista tista dva, ki sta 

kot starša vpisana v krstni knjigi; 

resnični starši so tisti, ki se 

ukvarjajo z nebogljenim bitjem, da 

iz njega zrede in vzgoje človeka. 
Fran Milčinski 

Veroučenci 
 

Pri vsaki sveti maši prisluhnemo tudi 
Božji besedi.  

To beremo ob »pultu«, ki ga 
imenujemo tudi ambon.  

Pri berilu in branju psalma lahko 
sedimo.  

Ko nas Jezus nagovarja v evangeliju, 
pa iz spoštovanja vstanemo. 

Natančno prisluhnemo, kaj nam želi 
Jezus sporočiti. 

Za lažje razumevanje prebranega nas 
duhovnik po evangeliju  

še nagovori, da Jezusove besede 
lažje ponesemo v naš vsakdan. 

 

 
 

 

 


