
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
5. PON 
velikonoč. ponedeljek 

9.h    +  Marija Zelko (splet) 

6. TOR 
sv. Irenej iz Srema 19.h  +  Peter in Angela Drinovec  

7. SRE       sv. Janez 
   Krstnik de la Salle  19.h  +  Oreharjevi 

8. ČET 
sv. Maksim, Timotej 19.h  +  Ivan Kalan 

 
9. PET 
sv. Maksim Aleksand. 19.h  +  Marija Kebler, 30  dan 

10. SOB 
sv. Domnij (Domen) 19.h  +  Marjan Bešter 

11. NED 
Bela nedelja 

9.h     +  za vse župljane (splet) 
10.30 +  za zdravje 

12. PON 
sv. Zenon Veronski 19.h  +  Janez Škofic, 30 dan 

13. TOR 
sv. Martin I. 7.30  +  Angela Kisovec 

14. SRE 
sv. Lidvina 19.h  +  Karel Gomboc 

15. ČET 
sv. Paternij 19.h  +  starše Oblak 

16. PET 
sv. Bernardka Lurška 

19.h  +  starše Klemenčič in 
             Sobočan 

17. SOB 
sv. Simon Barsabejski 

19.h  +   Jože in Manca  
              Hudobivnik 

18. NED 
3. velikonočna ned. 

    +    za župljane 
    +   starše Štern 

Namesto cvetja na grob Mariji Kebler  so darovali za 
dve sveti maši sosedje. Bog povrni.  
 

Svete maše se do 11. aprila darujejo ob oznanjeni uri brez 
udeležbe vernikov. Za naprej pa pričakujemo drugačna 
navodila. Kar bo pravočasno oznanjeno.  
 

Dar za potrebe cerkve lahko nakažete na  
TRR SI 56 0433 10003306 457    
Bog povrni za vaš dar.  

Druga velikonočna 
nedelja, nedelja 

božjega usmiljenja, 
bela nedelja je tudi 

»nedelja vere«. 
Osrednja misel 
evangelija je 

Tomaževa izpoved 
vere v vstalega 

Jezusa. »Ker si me 
videl, veruješ. Blagor 
tistim, ki niso videli, 

pa so začeli verovati.« 
Sodobni Tomaži svojo 
nevero opravičujejo z 
izgovori:« Hodil sem 
v cerkev, molil sem, 

toda Bog me ni 
uslišal, ko sem bil v 
stiski, zato sem vse 

skupaj pustil.« Drugi 
pravijo:« Hodil sem v 
cerkev, toda župnik je 

bil trd, ni razumel 
mojih težav, ne 

prestopim cerkvenega 
praga.« Modri ljudje 

znajo iti preko 
duhovnikovih napak. 

Saj to velja za vse nas, 
ki smo Jezusove priče. 
Ne verujemo človeški 
ampak božji besedi. 

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

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

 
 

Enkrat v blagodejnosti, 
sedaj v preizkušnjah –  

še zmeraj pa je tu velika noč 
 
V prečudoviti moči velike noči 
hodimo tudi Slovenci od postaje do 
postaje mejnikov – enkrat v blago-
dejnosti, drugič v preizkušnjah – da 
bi ohranili življenje in mladim 
omogočili dostojno prihodnost.  
Zaradi neuničljivega upanja smo se 
pred tridesetimi leti odločili za 
samostojno Slovenijo. To smo hoteli, 
ker smo tega vredni. 
Že dobro leto pa premagujemo velike 
težave zaradi epidemije novega 
virusa. Kaj nas še čaka, ne moremo 
vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, 
solidarnost in služenje, ki jih 
hvaležno občudujemo pri varuhih 
zdravja in blagostanja, molitve in 
bogoslužij, še zmeraj hodijo med 
nami kot angelski znanilci vstajenja. 
Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje. 
Mnogi naši bližnji so že morali 
napraviti zadnjo stopinjo – do groba. 
Čeprav smo žalostni, svoja 
hrepenenja po nesmrtnosti 
utemeljujemo na veliki noči, ker 
verujemo, da se vse preizkušnje 
stekajo v Kristusovo zmago nad 
smrtjo.  

 
 

Škof dr. Jožef Smej je zmeraj 
opogumljal: »Skrivnosti trpečih src 
ne poznajo zatona. Odrešilne so in 
zato tudi večne.« 
V tej zaupljivi veri škofje voščimo 
blagoslovljeno veliko noč vsem 
prebivalcem Slovenije, zamejcem in 
tistim, ki živite v tujini; posebej pa 
bolnim in trpečim. 

Vaši škofje 
Zlo in smrt sta spet imela zadnjo 

besedo. A tokrat le na videz in za 

kratek čas.  

Saj Ti si vstal in premagal vse naše 

smrti… 

Za nas! Za večni čas! 
 

Blagoslovljene velikonočne praznike  

in veselo Alelujo vam želi 

vaš župnik Jože. 

 
 



Velika noč na Kokrici 
 
Skladno z ukrepi Vlade RS in 
navodili Slovenske škofovske 
konference bodo obredi v naših 
cerkvah z udeležbo ljudstva do 11. 
aprila odpovedani.  
Svete maše in obrede v 
velikonočnem tridnevju in po veliki 
noči do bele nedelje bo mogoče 
spremljati preko župnijskega 
profila na FaceBooku: 
https://www.facebook.com/zupnija.ko
krica.  
Vse obrede lahko spremljate tudi na 
TV Slovenija, Radio Ognjišče in TV 
Exodus. Podroben spored je 
objavljen na spletni strani 
Slovenske škofovske konference. 
Sveta maša velikega četrtka, obredi 
velikega petka in vigilija na veliko 
soboto bodo ob 19. uri.  
Vstajenjska sveta maša bo na 
veliko noč ob 7. uri. 
Na velikonočni ponedeljek in belo 
nedeljo bosta prenosa svetih maš iz 
domače cerkve ob 9. uri.  
Pol ure po vseh mašah oz. obredih 
bo priložnost za prejem svetega 
obhajila (do 20.30 oziroma 8.30). 
Pri tem pazite na razdaljo – v cerkvi 
je lahko en vernik (družina). 
Molitev križevega pota lahko 
spremljate na Radiu Ognjišče. 
Blagoslov velikonočnih jedi bo v 
soboto ob 14. uri v zaprti cerkvi s 
prenosom na FB. Družine ste 
povabljene, da lahko doma, v moči 

svojega krsta, spoštljivo blagoslovite 
jedila z blagoslovljeno vodo: 

- skupaj se pokrižajte, 
- zmolite desetko rožnega 

venca, 
- priporočam kratko branje 

dveh vrstic iz pete Mojzesove 
knjige  

- (Mz 8, 2-3) in nekaj vrstic iz 
svetega evangelija po Janezu 
(Jn 6, 47-51) 

- Sledi blagoslovna molitev 
velikonočnih jedi: 

- “Molimo. Bog naš Oče, od 

tebe so vse dobrine, od tebe je 

vse, kar smo in kar imamo. 

Blagoslovi te jedi in nas 

nauči, da bomo v tvojih 

darovih gledali tvojo 

neskončno ljubezen. Vsi, ki jih 

bomo uživali, naj se veselimo 

telesnega in duševnega 

zdravja. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen.” 

 

V svetem tridnevju bo cerkev  
odprta pod zvonikom za osebno 
čaščenje med 8. in 18. uro; tam je 
tudi posoda, kjer lahko natočite 
blagoslovljeno vodo.  
Bodite pozorni, v prostoru je lahko 
hkrati le ena oseba (družina). Če je 
cerkev zasedena, počakajte zunaj. 
Vzemite si čas in počastite Gospoda v 
božjem grobu, tudi na daljavo.  
Za spoved se lahko dogovorite po 
telefonu.  
 
 

Vstajenjske procesije letos odpadejo. 
V cerkvi bo vstajenjska maša zjutraj 
ob 7. uri. Spremljate jo lahko po FB. 
Ob 8. uri pa bo slovesno pozvonilo k 
velikonočnemu zajtrku. Naj ga vsaka 
družina prične z znamenjem križa, 
molitvijo očenaša in sledečo 
molitvijo: 
“Nebeški Oče, blagoslovi ta 

velikonočni zajtrk. Naj nas 

velikonočni prazniki tako prenovijo, 

da bomo vedno bolj hrepeneli po 

duhovni hrani ter jo našli v tvoji 

besedni in sveti evharistični 

skrivnosti. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen.” 

Neposredni prenos velikonočnih 
svetih maš lahko spremljate ob 10. uri 
iz mariborske stolnice (TV SLO 1) in 
iz Vatikana (TV Eksodus) 
Sveto obhajilo je v velikonočni 
osmini dovoljeno deliti zgolj in samo 
posamično. Prejemnik naj željo 
sporoči duhovniku, da se dogovorimo 
za določeno uro. Udeležba je 
dovoljena samo zdravim vernikom. 
 
Pričakovanja napovedanega 
praznovanja velike noči se niso 
uresničila. Zato so napisana ta 
pojasnila. V upanju, da bo po 11. 
aprilu sedanja uredba preklicana, se 
veselimo skupnega druženja pri 
oltarju.  

 

 
 

 
 
 

Obdarjena v težki preizkušnji 
Pričevanje Mateje Kolić o 

sprejemanju izgube svojega moža 
Štefka v letalski nesreči. 

Za zakonske pare.  Petek 9. aprila ob 
20. uri preko ZOOM povezave. 

Za povezavo se prijavite na e-mail: 
sasaslavko.stern@gmail.com 

 
Aleluja odmeva v naših cerkvah – naj 

odmeva tudi v naši notranjosti. 

Aleluja, ki pomeni veselje in zaupanje 

v Boga in njegovo zmago nad zlom 

ter smrtjo. Veselo oznanilo evangelija 

ima svojo moč in prepričljivost prav 

iz te vere v vstalega Kristusa, ki tudi 

našemu življenju daje neslutene 

možnosti in razsežnosti. A naša vera 

je sredi tolikih nasprotovanj, težav in 

preizkušenj na prepihu! Tudi vera in 

zaupanje naših zakoncev in družin. 

Velikonočno oznanilo nam daje 

upanje, zmaguje nad obupom in križi 

našega vsakdana. Tako zakoncem kot 

vsem družinam daje moči in veselje 

ter zaupanje. Seveda če prihajamo k 

odprtemu grobu in vstalemu Kristusu 

ter se ga tudi dotaknemo; skupaj: kot 

zakonca, kot družina, kot Cerkev v 

malem. Tudi nam prihaja naproti na 

to veliko noč. Vstopa tudi skozi zaprta 

vrata naših družin in nam vošči: Mir 

vam bodi. 

 


