
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
22. PON 
sv. Lea 18.h  +   Jožica Babič 

23. TOR 
sv. Alfonz Turibij 

7.30  +   Albin Rozman 
18.h  +   Janez Škofic, 8. dan 

24. SRE 
sv. Katarina Švedska 18.h  +   Milena Škufca 

25. ČET 
Gospodovo 
oznanjenje 

8.h    +   Minka Mrgole 
10.h  +   Marta Sekne 
18.h  +   Dragica Poljanc 

26. PET 
sv. Evgenija 18.h  +   Francka Škofic 

27. SOB 
sv. Peregrin 18.h  +   Benjamin Jeruc 

28. NED 
cvetna nedelja 

7.30        za župljane 
9.h     +   Valentin Sušnik 
10.30 +   Martina Benedičič 

Sveta birma je 
predvidena v nedeljo, 
25. aprila. Z ozirom 

na razmere se 
kandidati veselijo tega 

daru božje pomoči. 
Velikonočni prazniki 

naj jim pomagajo 
utrditi vero in 
prijateljstvo z 

Jezusom. Brez dobre 
pomoči staršev in 
botrov pa je samo 
učenje za marsika-
terega le »breme«. 

29. PON 
sv. Bertold 18.h  +   Mizeritovi 

30. TOR 
sv. Janez Klimak 

7.30  +   Stanko Frigel 
18.h  +   Stanko Verčič 

31. SRE 
sv. Gvido (Vido) 18.h  +   Anton Horvat 

1. ČET 
veliki četrtek 18.h        za duhovne poklice 

Prvoobhajanci 
V sredo, 24. marca 
bo veroučno srečanje 
z učenci 3. razreda ob 
15. uri. Po veliki noči 
pa upamo, da se bodo 
redna srečanja pričela 

za vse razrede. 

2. PET 
veliki petek  

15.h        križev pot 
18.h     obredi velikega petka 

3. SOB 
velika sobota 

7.h           blagoslov ognja 
18.h   +   Andrej Pungeršek, 
               Rozi Jekovec 

Obisk bolnikov bo v 
sredo, 31. marca. 

Sporočite svoje želje 
za prejem veliko-

nočnega zakramenta. 

4. NED 
VELIKA NOČ 

7.h          za župljane 
9.30    + Rezka, Anton Jurajevčič 
10.30  +   Klemenčič in Sobočan 
18.h    +   Marija Kebler, 30. dan 

Namesto cvetja na grob + Janezu Škofic so darovali: 
Dar za sveti maši in cerkev: sosedje. 

Ministranti 
V soboto, 27. marca 
ob 10.h lepo vabljeni 

na srečanje. Pogo-
vorili se bomo o veli-
konočnem bogoslužju. 

Radio Ognjišče – radijski misijon bo od 21. do 27. marca. Zajemimo duhovne 
spodbude, Da bodo velikonočni prazniki lepši. 
 

V petek 26. marca bo v domači cerkvi priložnost za spoved od 9. do 11. ure in 
od 16. do 18. ure. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 
 

25. marec: Gospodovo 
oznanjenje – materinski dan 

 
Angel ji je rekel:  

»Ne boj se, Marija,  
kajti našla si milost pri Bogu. 

Glej, spočela boš in rodila sina,  
ki mu daj ime Jezus.  

Ta bo velik in Sin Najvišjega;  
Gospod Bog mu bo dal  

prestol njegovega očeta Davida,  
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

 in njegovemu  
kraljestvu ne bo konca.« 

(Lk 1,30–33) 
 

Obhajamo skrivnost učlovečenja, ki 
»presega vsakršno spoznanje«. Če 
se tega zavedamo, bomo z radostjo in 
veseljem molili Angel Gospodov, 
zlasti pa vzklikali: In Beseda je človek 
postala in med nami prebivala. Novi 
poudarki praznovanja tega praznika 
namreč niso nič zmanjšali Marijine 
časti. Nasprotno! Marija je toliko bolj 
proslavljena, kolikor bolj in pravilneje 
se časti njen Sin, Jezus Kristus. 

 Po: Molimo s Cerkvijo, Leto B – 2 

Teden družine 
 

Dobri Oče. Družini si namenil 
odlično mesto v družbi in Cerkvi. Naj 
tvoj Sveti Duh napolnjuje družine. 
Tako bodo človeško družbo 
plemenitile in zidale tvojo Cerkve. S 
svojo izkušnjo bodo pomagale 
premagovati predsodke in izkrivljene 
poglede v družbi. Naj delujejo kot sol 
zemlje, ki družbo ozdravlja, in kot 
luč, ki v družbi sveti s svojim 
zdravim okoljem za varno, dostojno 
in zadovoljno življenje. Tvoj Duh naj 
napolnjuje družine z ljubeznijo do 
tvoje Cerkve, s katero bodo 
sooblikovale življenje domačih župnij 
in dogodkov na drugih ravneh 
Cerkve. Vanje naj vliva sočutje, da 
bodo čuteče do ljudi v stiski, pa naj 
živijo kjer koli na svetu. Posebej naj 
se veselijo, če zmorejo družbo in 
Cerkev bogatiti z novimi člani. 
Veselijo naj se, če boš v njihovi 
družini koga izbral za duhovnika, 
redovnika, redovnico ali misijonarja. 
Naj podpirajo svoje člane, če se bodo 
čutili poklicane tudi v kateri drugi 
obliki služiti ljudem. To te prosimo 
po Kristusu našem Gospodu. Amen. 

 
Po: br. P. Kovač 

 

 



Obhajanje bogoslužja 
v velikem tednu 2021 

 
“Škofje duhovnike in vernike 
ponovno vabimo, da dosledno 
spoštujejo vsa navodila za ohranjanje 
zdravja in omejitev širjenja 
epidemije, predvsem pravilno nošenje 
zaščitne maske, razkuževanja rok in 
ohranjanja medsebojne razdalje. V 
cerkvi je število navzočih vernikov 
omejeno z ozirom na površino 
prostora (1 oseba – družina na 30 m2). 
Vernike vabimo, da se udeležujejo 
bogoslužij v domači župniji. Prenose 
bogoslužij naj spremljajo samo, če 
resne okoliščine (starost, rizične 
skupine, bolezen, …) onemogočajo 
udeležbo v cerkvi. 
Za vsa večerna bogoslužja velja, da se 
pričnejo ob 18. uri (večerna omejitev 
gibanja).” 

 
Cvetna nedelja 

 

Petje in procesija se opusti, zunaj 
cerkve je lahko na enem prostoru 
zbranih največ 10 oseb. 
Blagoslov oljčnih vejic, butar in 
zelenja bo pri vseh svetih mašah. 
Spremljajte navodila bogoslužnih 
sodelavcev. Želimo biti ob tebi in ti 
vzklikati Hozana! 

 
Veliki četrtek 

 

Maša na veliki četrtek je še posebej 
spomin zadnje večerje, pri kateri je 
Jezus postavil zakramenta evharistije 
in svetega reda (mašniškega 
posvečenja), apostolom umil noge in 
dal novo zapoved ljubezni. S to mašo 
se začenja veliko tridnevje.  
Na veliki četrtek pred nas stopata 
zlasti dva simbola, dve znamenji, brez 
katerih ni nobene od svetih maš, to sta 
kruh in vino. 
Povabljeni smo, da se na ta dan še 
posebej poglobimo v to skrivnost, po 
kateri Jezus še danes pri vsaki sveti 
maši stopa med nas. Pri tem 
zakramentu je naše občestvo kot 
apostoli »posedeno za mizo« zadnje 
večerje.                                 Po: Družinski obrednik 
 

Letos se pri maši opusti umivanje 
nog. Po maši je krajše češčenje. 
Ostanemo na svojem prostoru. 
Običajno darovanje za “milijonarje 
dobrote” bo v nabiralnik pri izhodu iz 
cerkve. 
 
Veliki petek Gospodovega trpljenja 
 

Za branje pasijona velja isto, kot na 
cvetno nedeljo: pri ambonu bere laik 
vse vloge razen Jezusovih besed, ki 
jih bere duhovnik pri oltarju. Pri 

slovesnih prošnjah za vse potrebe je 
še prošnja za preizkušane v času 
epidemije. Pri češčenju križa le 
duhovnik poljubi križ, verniki pa ga 
počastijo s poklekom ali priklonom 
ali tako, da na svojem mestu v klopi 
molče klečijo.  
 

Velika sobota – češčenje 
Najsvetejšega v božjem grobu in 

blagoslov velikonočnih jedil 
 

Jutranji blagoslov ognja po obredniku 
bo ob 7. uri. Prihajajte posamezno 
(naenkrat največ 10 oseb). Ko 
prižgete gobo, se brez druženja vrnete 
na svoj dom. 
Verniki lahko prihajate v cerkev 
(upoštevaje določil NIJZ) počastit 
Najsvetejše, medtem ko duhovnik 
blagoslovi velikonočna jedila. 

 
Po premisleku, da bi bilo kar največ 
družin deležnih blagoslova jedil bo v 
naši cerkvi 12 blagoslovov: vsake pol 
ure. Naprošeni ste, da upoštevate 
sledeči razpored:  
9.h Srakovlje 
9.30 Mlaška cesta 
10.h Na Griču 
10.30 Cesta na Rupo, Snediceva ul. 
11.h Grosova, Okornova, Dežma- 
            nova in Galetova ulica 
11.30 Golniška cesta 
12.h Bobovek 
 

14.h Betonova in Kuratova ulica 
14.30 Pot na Zelenec, Benedičičeva, 
         Dolenčeva pot in Nedeljska vas. 
15.h Oretnekova pot, Pestotnikova, 
            Štefetova in Zagrajškova ulica 
15.30 Cesta na Belo in Cesta na 
Brdo 
16.h Pokopališka ulica, Partizanska 
in Dolžanova pot 
 
Po vsakem blagoslovu se cerkev 
prezrači. Upoštevajte medsebojno 
razdaljo in nosite maske. 
Naprošeni ste za velikonočni dar za 
domačo cerkev, ki ga položite v 
pripravljeni nabiralnik. 
 
Velikončna vigilija ob 18. uri 
Obhaja se po predpisanem obredu in 
ob upoštevanju navodil NIJZ. 
 

Vstajenjska in ostale svete maše 
na velikonočno nedeljo 

Obred vstajenja se opravi po ustaljeni 
navadi ob 7. uri. Procesija bo okrog 
cerkve z bogoslužnimi sodelavci. Ker 
ni petja, med tem časom zvonijo 
zvonovi. Naslednje velikonočne maše 
bodo še ob 9.30, 10.30 in večerna ob 
18. uri. 
 

 


