
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
8. PON 
sv. Janez od Boga 

18.h  +   Angela Kisovec, 30. dan 

9. TOR 
sv. Frančiška Rimska 7.30  +   sosede 

10. SRE 
40 mučencev 18.h  +   Anica Šašelj 

11. ČET 
sv. Benedikt 18.h  +   Franc Strniša 

12. PET 
sv. Inocenc I. 18.h  +   Anton Mekiš 

13. SOB 
sv. Leander Seviljski 

7.30  +   Anton Horvat, 8. dan 
18.h  +   Vinko in Frančiška 
               Benedičič 

14. NED 
4. postna nedelja 

7.30        za župljane 
9.h          za dobrotnike 
10.30 +   Igor in Alojzij Gregorc 

15. PON 
sv. Ludovika de Mar. 18.h  +   Peter in Marija Hribar 

16. TOR 
sv. Herbert 7.30  +   Lojzka Hribar 

Teden družine 2021 
Kot običajno tudi 
letos vstopamo v 
teden družine na 

praznik sv. Jožefa, v 
petek, 19. marca. 

Prav na ta dan se na 
razglas papeža 

Frančiška začne tudi 
leto družine. Slovesno 
odprtje bo na praznik 
sv. Jožefa ob 20. uri v 

cerkvi sv. Jožefa v 
Ljubljani vodil 

nadškof Stanislav 
Zore. 

Za prenos bo v živo 
poskrbljeno preko 

facebooka in youtube 
kanala. 

17. SRE 
sv. Patrik 18.h  +   Pavel Oblak 

18. ČET 
sv. Ciril Jeruzalemski 18.h  +   Milan Truden 

19. PET 
sv. Jožef 

8.h    +   za umrle v epidemiji 
10.h  +   za starše 
18.h  +   Jože Zaplotnik 

20. SOB 
sv. Martin iz Brage 18.h   +   Stane Okršlar 

21. NED 
5. postna nedelja 

7.30        za župljane 
9.h     +   Justi Miklavčič 
10.30 +   Marjan Bašelj 

Namesto cvetja na grob + Angeli Kisovec  so darovali 
za svete maše in cerkev: domači, Uršičevi, Štrosovi in 
sosedje. Iskrena hvala in Bog povrni. 

V cerkvi se med 
bogoslužjem v času 
epidemije ne zbirajo 

darovi v puščico. 
Priložnost, kamor 

lahko položite svoj 
dar je nabiralnik pod 

kropilnikom. 
Hvala za vsak vaš dar 
tudi v tem času. Bog 

povrni. 
Svoj dar lahko tudi 

nakažete na 
transakcijski račun 

župnije:  Nova KBM, 
SI56 0433 1000 3306 
457                            . 

Pred praznikom svetega Jožefa bomo v letu, ki je 
posvečeno zavetniku družine in Cerkve, kot pripravo na 
praznik opravili devetdnevnico od 10. do 18. marca. 
Vsak dan bo od 17.30. ure priložnost za postno spoved.  

Ni vztrajnosti, ni 

zmage brez križa. 

Kdor zmaga, zmaga v 

znamenju križa 

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

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

 
 

Postni čas v letu svetega Jožefa 
 

 
 

Na praznik Brezmadežne 2020 je 
papež Frančišek napovedal leto 
svetega Jožefa. Zakaj je izbral ravno 
sv. Jožefa? 
Papež je svojo odločitev pojasnil v 
pismu Z Očetovim srcem. Nedvomno 
je močan povod 150-letnica 
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika 
vesoljne Cerkve. Drugi razlog vidi  

papež v pandemiji. Ta nam je dala 
razumeti pomen ljudi, ki so podobno 
kot sv. Jožef neopaženi, daleč od 
pozornosti, a vendar prisotni in vsak 
dan potrpežljivo vlivajo upanje.  
Papež izpostavlja nekatere lastnosti 
sv. Jožefa: »On je iz svojega življenja 
naredil darovanje samega sebe v 
ljubezni. V njem je Jezus videl Božjo 
nežnost. Tudi Jožef je podobno kot 
Marija izrekel svoj 'Zgodi se!' in 
sodeloval pri skrivnosti odrešenja.« 
Papež izpostavlja predvsem Jožefove 
očetovske lastnosti. Čeprav marsičesa 
ne razume, sprejme Marijo in hkrati z 
njo tudi Božjo voljo zase. »Je 
pogumen in ustvarjalen oče. Od njega 
se moramo naučiti ljubiti Cerkev in 
uboge, pravi papež. Kot oče nas tudi 
uči, da ima delo vrednost, da 
omogoča dostojanstvo družini. Jožefa 
postavlja za zgled očetom, ki to 
postanejo ne z rojstvom otroka, 
ampak ko se odločijo, da sprejmejo 
skrb za otroka in prevzamejo 
odgovornost zanj. Jožefa postavlja 
tudi za zgled pravega očetovstva 
vsem voditeljem v družbi in v 
Cerkvi« 

radio.ognjisce.si 

 



14. marec 2021 
4. postna – papeška nedelja 

 
BOG SVETA NE NEHA LJUBITI 

 

V evangeliju bomo slišali del pogovora, 
ki ga je imel Jezus neke noči na 
začetku svojega javnega delovanja z 
Nikodemom, učenim preučevalcem 
Svetega pisma. Najbolj nas prevzamejo 
čudovito lepe Jezusove besede – 
čudovite so zato, ker so resnične – ko 
Jezus pravi o sebi: »Bog je svet tako 
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, 
ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje.« Te besede so že 
marsikateremu človeku, ki je iskal Boga 
z odprtim srcem, vlile poguma in 
zaupanja. 
Naš pesnik France Prešeren je v Krstu 
pri Savici izpovedal, »da pravi Bog se 
kliče Bog ljubezni«, ki »čudno k sebi 
vod' otroke ljube in ne želi nobenega 
pogube«. Bog torej hoče, da ga iskreno 
iščemo, da živimo po svoji vesti, da 
pošteno izpolnjujemo svoje dolžnosti, 
da se trudimo biti dobri do ljudi okoli 
sebe. Ena najhujših stvari, ki jo lahko 
drug drugemu povzročimo, je ta, da 

smo do sočloveka brezbrižni, da 
hodimo mimo svojih bratov in sester, 
kakor da jih ni. Kjer se ljudje kregajo in 
prepirajo, je zagotovo zelo hudo; še 
huje pa je tam, kjer ljudje med seboj 
sploh ne govorijo. Bodisi zato, ker so 
užaljeni ali trmasti, bodisi zaradi tega, 
ker so doživeli toliko hudega, da so 
razočarani celo nad najbližjimi. Včasih 
je molk hujši krik kot najbolj glasno 
vpitje! Vprašajmo se, če smo tudi mi 
krivi kakšne zagrenjenosti. 
To, kar smo poslušali v današnjem 
evangeliju, dovolj zgovorno pove, kako 
je Bogu tuja vsaka brezbrižnost. Že v 
Stari zavezi je Bog dal svojemu ljudstvu 
po preroku vedeti, da se zanje zanima s 
takšno ljubeznijo, kot jo izkazuje mati 
svojemu dojenčku. Z Jezusovim 
prihodom pa se je Božja ljubezen 
razodela še bolj otipljivo: on je daroval 
svoje življenje za nas. Križ, znamenje 
trpljenja, je postal znamenje ljubezni do 
konca. Naj se tega spomnimo ob 
vsakem pogledu  na križ in ob vsakem 
znamenju križa, s katerim začenjamo 
dnevna opravila.                     Po: S. Čuk, Misli srca 

 
Papežev namen molitve 

za mesec marec 
 

Zakrament sprave 
Molimo, da bi z bolj poglobljenim 

doživljanjem zakramenta sprave 

okusili neskončno Božje usmiljenje. 
 

Po vsaki spovedi ne molimo le 

»pokore«, ampak poglejmo na križ, 

od koder prihaja usmiljenje. Prav 

lahko rečem v srcu: »Poglej, tukaj so 

končali moji grehi. Ti si jih vzel nase. 

Name nisi pokazal s prstom, razpel si 

roke in mi ponovno odpustil.« 

Post je čas milosti, čas rešitve. 
♦ Post je čas odrekanja hrani (ob 

petkih), razvadam, grešnim 
priložnostim. 

♦ Post je odločitev, da hodimo po 
Kristusovi poti. 

♦ Post je iskanje sprave z Bogom in 
ljudmi. 

Kako to uresničevati v družini? 
� Vzemite si vsaj nekaj časa za 

pogovor tudi o duhovnih stvareh. 
� Postavite si lestvico vrednot, ki 

jim želite slediti. 
� Rezervirajte si nekaj časa zase, za 

otroke, molitev, sveto mašo. 
� Otroci, storite kaj dobrega 

bližnjemu – starejšim, sošolcem. 
� Obiščite kapelico, ustavite se pri 

znamenju. 
Epidemija sicer malo popušča, a ne 
vemo, kako bomo letos obhajali 
postna in velikonočna bogoslužja. V 
teh korona razmerah je dobila 
kateheza marsikje družinski značaj, ki 
ji v bistvu pripada. Družina je prva 
povabljena, da živi vero in se o veri 
pogovarja. Kateheti so samo dodatna 
pomoč. 
Dejstva v naši cerkvi govorijo, da je 
župnijska kateheza brez živete vere v 
družini vzdržala do prvega obhajila, 
potem pa se je nekako s težavo 
prebijala do let priprave na birmo. Po 
tem dogodku pa je večinoma 
marsikdaj zbledelo pri tistih, ki niso 
imeli močnega verskega življenja v 
domači družini. Večina se je na hitro 
oddaljila od Cerkve in marsikje tudi 
od vere. 

Letos je drugače, kateheza se dogaja v 
družinah, ali pa se ne dogaja. Tudi 
spodbude kateheta nimajo učinka, če 
h katehezi doma ne pristopijo starši. 
Storimo vse, da bi letos doživeli prvo 
obhajilo in sveto birmo. 
 

Branje Božje besede 
 

Hvala vsem, ki dejavno sodelujete kot 
bralci Božje besede. Na kaj bralci 
poleg priprave posebej pazimo, da bo 
bogoslužje v cerkvah v skladu z 
navodili? 
1. Ne napovedujem besed: 

»1. berilo«, »odpev«, »2. berilo« z 
nekaj dodanimi besedami. Naslov 
v liturgiji je namreč uvodni 
stavek, npr. »berilo iz knjige 
preroka Izaija.«. Pravilo za pomoč 
bralcem je: kar je natisnjeno 
rdeče, ne preberemo! (ni božja 
beseda). 

2. K ambonu prihajamo takoj po 
prošnji po najbližji poti. Če oltarja 
ne prečkamo, se ne priklonimo. 
Središče med sveto mašo je 
daritveni oltar, zato se priklonimo 
v smeri oltarja! 

3. V cerkev gledamo bralci le pri 
napovedi (berilo iz pisma apostola 
Pavla Efežanom) in ob 
zaključnem pozivu (to je božja 
beseda). Vmes gledamo v knjigo, 
ker gre za sveti priročnik (kot 
kelih, patena). Bralec namreč ni 
igralec, ampak izbran izmed 
občestva, in iz svete knjige bere iz 
spoštovanja, ne zato, ker ne zna 
besedila na pamet! 


