
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
19. PON 
sv. Leon IX. 19.h  +  Marinka Mrgole  

20. TOR 
sv. Teotim 7.30  +   Marinka Markič 

21. SRE 
sv. Anzelm 19.h  +    Marjan Bašelj,  1  obl. 

22. ČET 
sv. Hugo 19.h  +   Marija Kebler 

23. PET 
sv. Jurij 19.h  +   Frančiška Zupančič 

24. SOB 
sv. Fidelis  19.h  +   Polde Miklavčič obl. 

25. NED 
4. velikonočna ned. 

7.30        za župljane 
9.h     +   Emilija Lang 
10.30 +   Francka Benedičič 

26. PON 
sv. Štefan iz Perma 19.h  +   Srečko Plut 

27. TOR 
sv. Cita 7.30       za ohranitev vere 

28. SRE 
sv. Peter Chanel 19.h  +   Milena Škufca 

29. ČET 
sv. Katarina Sienska 19.h  +   Jože in Tončka Arnež 

30. PET 
sv. Pij V. 19.h  +   Alojz Sajovic obl. 

1. SOB 
sv. Jožef delavec 

  9          v čast Marijinemu srcu 
19.h   + Justina Miklavčič 

2. NED 
5. velikonočna ned. 

7.30        za župljane 
9.h      +  Janez Škofic  
10.30  +  Anton Mohar  

Teden molitve za 
duhovne poklice 18. 
– 25. april 2021 
PRIPADAJ, IŠČI IN 
SE ODLOČI je geslo 
letošnjega tedna 
molitve za duhovne 
poklice.  
Pozornost želi 
usmeriti na skupnost 
kristjanov, na 
občestvo. To pomeni, 
da je to zadeva tako 
posameznega 
kristjana, kot družine 
duhovnikov in škofov. 
Vsi smo v istem 
poslanstvu.  
Želimo slediti zgledu 
apostolov, ki so 
skupaj rasli v veri in 
poslanstvu.  
Pri vseh mašah, tudi 
ob delovnikih, bo 
nagovor in molitev. 
Lepo povabljene tudi 
birmanske »trojke«. 
Pripravljenost za 
sodelovanje 
predhodno prijavite. 

 

 

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

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

 
 

 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel:  
»Jaz sem dobri pastir.  

Dobri pastir dá  
svoje življenje za ovce. Najemnik pa,  

ki ni pastir in ovce 
 niso njegove, pusti ovce  

in zbeži, ko vidi,  
da prihaja volk, in volk  
jih pograbi in razkropi.  

Je pač najemnik  
in mu za ovce ni mar.  
Jaz sem dobri pastir  

in poznam svoje  
in moje poznajo mene,  
kakor Oče pozna mene  
in jaz poznam Očeta.  

Svoje življenje dam za ovce.  
(Jn 10,11–15) 

 

DOBRI PASTIRJI DANAŠNJEGA 
ČASA 

Človek potrebuje Boga. Do njega 
moramo priti osebno. Ta pot je težka, 
zato nam mora nekdo pomagati, nam z 
besedo in zgledom pokazat pot. To 
poslanstvo je Jezus zaupal svojim 
prijateljem apostolom, ko je pri zadnji 
večerji ustanovil zakrament svetega reda 

– duhovništva. Pri izvrševanju tega 
poslanstva naj bi se zgledovali po njem, 
ki se nam predstavlja kot dobri Pastir. 
Ovce poslušajo njegov blagi glas in 
gredo za njim. Palico in gorjačo ima v 
roki, da ovce brani pred volkovi, ne pa, 
da jih strahuje. Od vsakega pastirja, 
kakor imenujemo tiste, ki so s posebni 
posvečenjem postavljeni v službo 
Božjega ljudstva – od papeža do 
zadnjega kaplana, Božji klic zahteva 
toplo človečnost. Sicer pa vsak od njih ni 
nič bolj kristjan, kot katerikoli drugi 
krščenec. Ima le posebno poslanstvo, 
zakramentalno milost, in zato večjo 
odgovornost. 
Drugače pa ostane človek, ki je »vzet 
izmed ljudi in postavljen ljudem v korist 
glede tega, kar se nanaša na Boga: da 
daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi 
njega obdaja slabost, more potrpeti z 
nevednimi in tistimi, ki blodijo. Zato mora 
kakor za ljudstvo tudi zase darovati 
daritve za grehe« (Heb 5,12). 
Arški župnik, zavetnik dušnih pastirjev, je 
bil velik spokornik. Njegovi življenjepisci 
pripovedujejo, da na obiskih pri družinah 
ni takoj »usekal« z vprašanjem, če molijo 
in hodijo v cerkev, temveč je začel 
pogovor o vsakdanjih zadevah preprostih 
ljudi in s tem »utrl pot« Božjim zadevam. 
»Pot Cerkve je človek,« pravi sveti Janez 
Pavel II., in človek naj bi bil tudi pot 
služabnikov Cerkve. 
Ne pozabimo na zaupno, iskreno molitev, 
da si izprosimo novih dobrih pastirjev 
današnjega časa. Naj dobri Bog 
blagoslavlja delo naših duhovnikov, da 
bomo lahko tudi po njih bolje 
spoznaliOčeta.                   Po: S. Čuk, Misli srca 

V nedeljo, 18. aprila bodo sv. maše ob 7.30, 9 h 
in 10.30 (za zdravje). K bogoslužju prihajajte 
zdravi, z masko. uporabljajte razkužilo in 
vzdžujte varnostno razdaljo (v označene klopi 
sede le ena oseba ali družinski člani).  

1. maja pričnemo šmarnično pobožnost. 
Zaenkrat se pri bogoslužju ne prepeva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Priprava na sveto birmo 
 

Kar nekaj staršev me je vprašalo, kako 
bo sedaj s sveto birmo.  Če bi sledili 
koledarju, bi bili v tem tednu že v 
devetdnevnici... V pogovoru z birmanci 
sem postavil tudi vprašanje:”Zakaj 
gremo k birmi?” Nekateri se sprašujejo: 
“Ali bom naredil birmo?” Mi birme ne 
naredimo, to je dar božje moči. Ne 
učimo se za birmo, zato sem bil vesel 
odgovora birmanke, približno v tem 
smislu:” K birmi grem, da bi postal 
dober vernik.” K temu ne vodi nobena 
prisila. Lahko pa razmišljate kako boste 
po birmi sodelovali v življenju župnije in 
celotne Cerkve. Ne učimo se za birmo, 
ampak za življenje. Večina je pri 
srečanjih v postu pokazala 
pripravljenost, da želi v moči Svetega 
Duha rasti v osebni veri in hoditi  tudi po 
birmi . 
Zaradi razmer omejenega števila 
zbranih v cerkvi, smo prejem 
zakramenta v soglasju s škofom, 
preložili na nedeljo 20. junija ob 10. 
uri. 
Tisti, ki zaradi nastalih razmer (tudi 
bolezni) niste imeli srečanja z župnikom 
pred veliko nočjo, ste povabljenji, da 
pokličite (040-520-995) in najdemo čas 
za pogovor. Vsi, ki ste že prejeli knjižico 
130 tvitov Svetega Duha, pa se prav 
tako oglasite, da bomo dopolnjevali 
pripravo tudi pri bogoslužju že prihodnji 
teden in še posebej v maju pri 
šmarnicah.   
Škofje pripravljajo tudi poseben 
program, ki ga boste dograjevali s 
katehistinjo v mesecu  maju  pri  
verouku.  
 
 

Z učenci tretjega razreda se bomo 
v maju pripravljali na srečanje z 
Jezusom v Svetem obhajilu, ki bo 
predvidoma zadnjo nedeljo v maju 
ali prvo nedeljo v juniju.  
 Vsi drugi učenci veroučne šole pa 
se potrudite narediti vsaj deset nalog 
iz veroučne knjige in delovnega 
zvezka po lastni izbiri in s pomočjo 
staršev.  
Kako bo s sklepom veroučne šole, 
pa bo mogoče več povedati v 
prihodnjem oznanilu na prvo 
majniško nedeljo.  
 

Sveti krst 
Prejem svetega krsta se podeljuje po 
dogovoru s starši vsakega 
novokrščenca posebej. Pokličite in 
izrazite svoje želje, da uskladimo 
datum prejema zakramenta.  
 

Poroka 
Za pripravo na zakon je potrebna 
predhodna prijava.  
 

Kranj, Tavčarjeva 43 
4.-6. junij, petek, sobota ob 19.h, 

nedelja ob 16h. 
Info in  prijave: zupnija.kranj@rkc.si 

 

Brezje, Dvorana nad zakristijo  
od 15 h  do 17 h  
maj 9.,16. in 23.  

junij 13., 20. in 27. 
Info :040 147 706 ali 04 537 07 00 
 

Ljubljana,  Krekov trg 1 
24.- 28. maj 
14.-18. junij  

Zvečer od 19.30 do 21.30 
Info in prijava: milan.knep@rkc.si tel. 031 

263 958 

Verouk na daljavo 
Kaj je zakrament? 
Beseda izvira iz latinščine in pomeni 
posvetiti, narediti, da nekaj postane sveto, 
kar presega naše zemeljske izkušnje. 
Zakrament Cerkev imenuje krst, birmo, 
evharistijo, spoved, mašniško posvečenje, 
zakon in bolniško maziljenje, ker gre za 
nekaj svetega, kar je postavil Jezus. 
Lahko bi rekli, da je zakrament majhno 
znamenje za nekaj resnično velikega. 
Omogoča nam, da vidimo nekaj, česar z 
očmi ne moremo videti. Mogoče na to 
niste še nikoli pomislili, toda v življenju 
smo obdani z znamenji. Pomislimo na 
našo državno zastavo: kos blaga, ki 
omogoča, da »vidimo« vso Slovenijo, in v 
očeh vsega sveta predstavlja našo 
domovino.  
Pomislimo na vrtnico. Vrtnica je cvet, in če 
je še tako lep, je vseeno samo cvet, ki že 
v kratkem času ovene. Če pa moški 
podari vrtnico ženski, je ta cvet znamenje 
ljubezni.  
Pomislimo na katero izmed svojih 
fotografij. Kos papirja. Če jo pošljemo 
svojim prijateljem, postane znamenje nas 
samih.  
Tako so tudi zakramenti znamenja (nekaj 
vidnega), ki nam omogočajo, da vidimo 
tisto, česar naše oči ne morejo videti. V 
njih se vstali Jezus sreča z nami kakor s 
svojimi učenci. Toda pozor! Zakramenti so 
znamenja, ki se zelo razlikujejo od drugih 
znamenj, ker so učinkovita. To pomeni, da 
se v njih resnično dogaja to, o čemer 
govorijo. Se pravi: v njih resnično deluje 
sam vstali Jezus.  
Zakramenti naredijo Jezusa resnično 
navzočega: v krstni vodi, posvečeni 
hostiji, odpuščanju, ki ga podeli duhovnik 
…Pri birmi pa  sam vstali Jezus po 
Svetem Duhu  stopa k nam. 

Po: T. Lasconi, Tudi jaz hodim k spovedi 

 

Na 4. velikonočno nedeljo je vsa 
cerkev združena v molitvi za 

duhovne poklice 
 

Človek je tako ustvarjen, da želi 

nekomu izpovedati, kar se v njem 

sčasoma nabere. Mnogi se sicer 

zatekajo k psihologom in psihiatrom, 

nekateri pa celo k alkoholu ali drugim 

vrstam »opojev«, da bi našli srečo in 

notranji mir. Pa ju žal ne najdejo. 

Duhovnik je tisti, ki nam more 

posredovati odpuščanje grehov, vrniti 

mir in spravo z Bogom. 

Duhovnik je vzet izmed ljudi  in 

postavljen za ljudi. Kaj neki bi bilo, če 

jih ne bi imeli? Cerkve bi bile brez 

evharistije, nikogar ne bi  bilo, ki bi 

nam delil zakramente, nas tolažil, 

bodril in učil. 

Iz vsega srca se to nedeljo zahvalimo 

Kristusu za duhovnike in prosimo 

»gospodarja žetve,« naj pokliče tudi iz 

naših vrst plemenite fante in dekleta v 

svojo službo, da bi po njih v Kristusu 

imeli življenje v izobilju. Da ne bi 

tavali po pašniku življenja v strahu 

pred volkovi, temveč šli vselej za 

dobrim pastirjem.  

Po: Bogoslužno leto B 
 

 


