SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA
22. PON
Sedež apost. Petra
23. TOR
sv. Polikarp
24. SRE
sv. Matija
25. ČET
sv. Valburga
26. PET
sv. Aleksander
27. SOB
sv. Gabrijel ŽMB
28. NED
2. postna nedelja
1. PON
sv. Albin
2. TOR
sv. Neža Praška
3. SRE
sv. Kunigunda
4. ČET
sv. Kazimir
5. PET
sv. Hadrjan
6. SOB
sv. Fridolin
7. NED
3. postna nedelja

18.h + Angela Kisovec, 8. dan
7.30 + Stanko Frigelj
18.h + Minka Mrgole
18.h + Zofka in Anton
Benedičič
18.h + Francka Zupančič
18.h + Srečko Plut
po maši križev pot
18.h + Justina Miklavčič
7.30
za župljane
9.h + Karel Gomboc
10.30 + Milena Škufca
18.h + Albin Bradeško
7.30 + Cilka Kadok
18.h + Tončka Peternelj
18.h

za duhovne poklice

18.h + Toni Križaj
po maši križev pot
18.h + Marjan Bašelj
7.30
za župljane
9.h + Jerca Štular
10.30 + Marinka Markič

V postu spremljajmo Kristusa
Letos se ob nedeljah ne bomo srečevali na križevem
potu v cerkvi. Priporočam, da doma pripravite
primerno bogoslužje. Križev pot najdemo v vsakem
molitveniku, zelo lepa oblika premišljevanja je
tudi v zadnji številki družine. Posebej priporočam,
da skupaj z birmanci premišljujete vsaj kakšno
postajo in naredite ob tem lep postni sklep – kako
naj stopam z Jezusom v preizkušnjah življenja.
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Krščevanje
V času epidemije je
krščevanje dovoljeno. Krst
je samo za eno družino.
Starši krstnih kandidatov
po telefonu izrazite željo
za prejem zakramenta. Za
datum in uro krsta ter
priprave se dogovorimo
osebno.
Priprava na
krščanski zakon
Kranj, župnijska dvorana
Tavčarjeva 43:
12. – 14. marec
4. – 6. junij.
Info in prijava:
zupnija.kranj@rkc.si.
Brezje, dvorana nad
zakristijo:
9., 16. in 23. maj
13., 20. in 27. junij
Info: 040 147 706
Ljubljana, Krekov trg 1:
15. – 19. marec
19. – 23. april
Info: milan.knep@rkc.si
Birmanci
V ponedeljek, 1. marca bo
srečanje kandidatov v
cerkvi ob ustaljeni uri
verouka (15.30 in 16.30).
Gotovo vas spremljajo v
pripravi starši, pa tudi
botri. V ponedeljek boste
sporočili ime vašega botra.
Če ne stanuje v domači
župniji, čim prej pridobite
tudi potrdilo za botra iz
župnije, kjer prebiva.
Spletna stran:
http://zupnija-kokrica.rkc.si/

Ko pa so Janeza zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij
in govóril:
»Čas se je dopólnil in Božje
kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se
in vérujte evangeliju!«
(Mr 1,14–15)

PREČIŠČENI
PROTI VELIKI NOČI
Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu
in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s
preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in
vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne
gre za to, da bi nas kratkočasil z
zanimivim pripovedovanjem, temveč
nam hoče povedati: »Bog je pravičen in
usmiljen, hoče nas rešiti – ne vsakega
posamezno, ampak v skupnosti, na
ladji.« Pogosto primerjamo življenje
posameznika in skupnosti s čolničem in
ladjo. Valovi življenja so razburkani,

čolnič le po čudežu ostane na površju,
ladja pa valovom lahko kljubuje. Bog
hoče, da drug drugemu z molitvijo,
žrtvijo in dobrim zgledom pomagamo do
končne rešitve, do srečnega prihoda v
pristan.
Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje
na Noetovo ladjo in pravi o njej, da je
bila le podoba krsta. Po njem smo vsi
odločeni za končno rešenje. Izmije nam
madeže, toda ne na telesu, ne prinaša
nam nobenih zunanjih prednosti za
lažje življenje, ampak očiščuje naše
duše po moči Kristusove krvi, ki je bila
za nas prelita.
V postnem času naj bi obnovili milost
krsta, ki je v nas morda zakrnela. Kako
naj to storimo? Evangelij nam postavlja
pred oči Božjega Sina. Po krstu v
Jordanu se je za štirideset dni umaknil v
puščavo. Z molitvijo in postom se je
pripravljal
na
nastop
svojega
poslanstva:
oznanjati
blagovest
odrešenja. Te njegove »duhovne vaje«
so Cerkev spodbudile, da je v
bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni
postni čas. V njem naj bi se verniki z
večjo vnemo posvečali molitvi in delom
ljubezni do bližnjega ter tako napolnili
»baterije« svojega srca z lučjo Božje
milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se
včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri
kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi
učenci, pa nam kmalu zmanjka moči.
Kdor nima srca odprtega za Božjo
milost, se hitro izprazni. Kdor pa je
prazen, tudi drugim ne more ničesar
dati.
Po: S. Čuk

2. postna nedelja

NOVA POMLAD

Tisti čas je Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza
in jih same zase
peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so
postala bleščeča,
nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu.«
In iz oblaka
se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte

Po skoraj enem letu “postnega časa”
odrekanja in omejitev nas letos 40dnevni post kliče in vabi k novemu
življenju. Morda se bomo spomnili
nekaterih morda že pozabljenih
molitev, posta in dobrodelnosti in jih
bomo zavestno začeli uporabljati na
novo. Pomagali naj bi nam obnavljati
zaupanje in vero, upanje in
samozavest, solidarnost in ljubezen.
V marsičem se ne želimo vrniti v
staro normalnost, temveč oblikovati
svoje življenje na novo.
Za to “novo normalnost” je papež
Frančišek napisal apostolsko pismo
“Z očetovim srcem”, ko je razglasil
“leto svetega Jožefa”. Kot toliko tihih
junakov in junakinj v pandemiji je
Jezusov rednik sveti Jožef zgled
ustvarjalnega poguma in ponižnosti.
Predvsem naj bi sveti Jožef
utemeljeval “novo normalnost”, v
kateri nihče ne bo izključen –
spoštovanje
“navadnih
ljudi”.
Dobesedno pravi: “Ta želja je
dozorela v mesecu pandemije. V tej
krizi smo videli, kako naše življenje
oblikujejo in vzdržujejo navadni
ljudje – običajno pozabljeni – ki niso
na naslovnicah časopisov in revij, ali
kako drugače v središču pozornosti…
Koliko ljudi se vsak dan vadi v
potrpljenju in vliva upanje ter skrbi
za to, da se ne širi panika, ampak se
spodbuja soodgovornost. Koliko
očetov, mater, dedkov in babic,
učiteljic in učiteljev s temi majhnimi

(Mr 9,2–3.7)

Ako se hočemo prav postiti, se
predvsem zdržujmo grehov. Kaj
koristi, ko bi telesu odtegovali
hrano, dušo pa polnili z grehi?
Kaj koristi, ko bi bili bledi od
posta, pa bi bili zeleni od
sovraštva in nevoščljivosti?
sv. Avguštin

vsakdanjimi dejanji našim otrokom
kaže, kako se spoprijeti s krizo in jo
prebroditi s prilagajanjem navad,
dviganjem pogleda in spodbujanjem
molitve. Koliko ljudi moli, daruje in
prosi za dobro vseh. V svetem Jožefu
lahko vsakdo najde človeka, ki ostaja
neopažen, moža vsakdanje prisotnosti
– obzirne in skrite, priprošnjika,
oporo in spremljevalca v težkih časih.
Sveti Jožef nas spominja, da imajo vsi
tisti, ki so navidez skriti ali v “drugi
vrsti”, neprimerljivo glavno vlogo v
zgodovini odrešenja. Vsem gre
beseda priznanja in hvaležnosti.
V tej skupnosti gledam tudi sam vse
svoje sodelavce, vernice in vernike, ki
v tem času še bolj kot običajno
zaupate v božjo podporo in s tem
pričujete v molitvi in bogoslužju.

SVOBODA –
v premislek birmancem
V današnjem času zelo cenimo
svobodo, svobodo odločanja, svobodo
izbire, osebno svobodo. Morda bolj
kot v preteklosti. Tudi to se mi zdi
dobro, saj se tudi v Cerkvi učimo, da
je Bog dal človeku svobodno voljo,
torej svobodo! Je pa svoboda sila
zapletena
stvar.
Če
človek
nepremišljeno sledi želji po tem, da
»dela, kar hoče«, v današnjem času
zelo hitro izgubi svojo svobodo.
Takih je danes zelo veliko; takih, ki
počnejo to, kar vidijo pri drugih, ki
kupujejo, kar jim ukazujejo reklame
…, ki torej ne mislijo več s svojo

glavo, ampak se prepuščajo toku časa.
Si ti, ki ti toliko pomeni SVOBODA,
želiš biti tako bitje, ki kar brez svoje
svobodne volje počne to, kar od
nje(ga) hočejo drugi? Ne verjamem!
Verjamem, da hočeš biti zares
svoboden/-a.
Svoboda je torej nekaj zahtevnega,
odgovornega, resnega! In zato je doba
otroštva tista doba, v kateri si človek
v varnem zavetju staršev, učiteljev in
vzgojiteljev
pridobi
potrebne
izkušnje, da bi znal živeti svojo
svobodo.
In v to nabiranje izkušenj sodi tudi
vse to, v kar te v tvojem
odraščajočem obdobju morda na nek
način »silijo« tudi tvoji starši. V to
področje sodi tudi obisk sv. maše in
tudi sicer versko življenje. Mar se
boš, ko boš odrasel/-a, res lahko
dobro in odgovorno odločil/-a, kaj
verjeti in kaj ne, če ne boš niti vedel/a, o čem se odločaš?
Da, vera je najgloblja stvar tvoje
osebne izbire – ampak tudi
najpomembnejša! In zato kar vztrajaj,
kar naberi si izkušenj, da se boš, ko
odrasteš, znal/-a in zmogel/-a zares
svobodno, odgovorno odločiti!
Po: B. Žorž

