
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
sv. Filip in Jakob 

19.h  +   Rafael Rajgelj, 8. dan 

4. TOR 
sv. Florijan 

7.30  +   Manca in Franc Grilc 
19.h  +   Justina Mekiš, 30. dan 

5. SRE 
sv. Gotard 19.h  +   Karla Jelovčan, 8. dan 

6. ČET 
sv. Dominik Savio 19.h       za duhovne poklice 

7. PET 
sv. Gizela 19.h  +   Jerica Štular, obl. 

Krščevanje je 
dovoljeno. Krst se 

deli po dogovoru ob 
sobotah popoldan ali 
ob nedeljah po tretji 

maši. 
Za vsakega krščenca 

se dogovorimo 
posebej. Želje za krst 
sporočite po telefonu. 

8. SOB 
sv. Bonifacij IV. 19.h  +   Vid Pahor 

9. NED 
6. velikonočna ned. 

7.30        za župljane 
9.h     +   Ivan Novak 
10.30 +   Toni Križaj 

10. PON 
sv. Job 

7.30      za polje in blagoslov dela 
19.h  +   Vinko Kepic 

11. TOR 
sv. Pankracij 

7.30      za polje in blagoslov dela 
19.h  +   Karel Klemenčič 

12. SRE 
sv. Leopold Mandić 

7.30      za polje in blagoslov dela 
19.h  +   Alojzij Bitenc 

13. ČET 
Gospodov vnebohod 

8.h         v čast Svetemu Duhu 
10.h       za zdravje 
19.h  +   Jože Jerič 

14. PET 
sv. Bonifacij 19.h  +   Marija Naglič 

Verouk 
Od ponedeljka, 3. 

maja se z veroučenci 
spet zbiramo v 

prostorih veroučne 
šole po urniku, ki je 

veljal jeseni: 
 

1.r. sreda ob 17h 
2.r. ponedeljek ob 14h 
3.r. sreda ob 15h 
4.r. četrtek ob 15h 
5.r. četrtek ob 16h 
6.r. ponedeljek ob 15h 
7.r. sreda ob 16h 
8.r. ponedeljek ob 16h 
9.r. ponedeljek ob 17h 

15. SOB 
sv. Izidor 19.h  +   starše in brate Pičman 

16. NED 
7. velikonočna ned. 

7.30        za župljane 
9.h     +   Jože Fende, Boštjanovi 
10.30 +   Marija Gregorec, obl. 

Roditeljski sestanek 
za učence 3. razreda 
bo v sredo, 5. maja po 
sveti maši. Pogovor 
bo o prvem svetem 

obhajilu. 

Namesto cvetja na grob + Karli Jelovčan so darovali za 
svete maše: Cilka Trselič, Marija Hribar, Tatjana Novak 
in Saša Štern. Bog povrni. 

Na prvi petek bom kot 
običajno z zakramenti 

obiskal bolnike. 

Zaradi epidemioloških razmer so ob nedeljah še 
vedno tri svete maše. Pobiranje darov (v puščico) še ni 
dovoljeno. Bog povrni vsem za vsak vaš dar, ki ga 
namenjate za cerkev v nabiralnik.  

V mesecu maju lepo 
povabljeni k šmarni-
cam vsak večer ob 19. 

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

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

 
 

 
 

Mesec maj imenujemo tudi Marijin 
mesec. Šmarnice nas vabijo, da si vsak 
dan vzamemo vsaj nekaj trenutkov za 
našo nebeško mater Marijo. Če je 
priložnost, je zagotovo najlepše, da 
skupaj kot družina njej izročimo svoje 
vsakodnevne preizkušnje in prošnje, pa 
tudi zahvale za vse lepo, kar se nas 
dotakne. Šmarnično branje nas lahko še 
posebej nagovori, v kolikor pa zanj ni 
priložnosti, pa naj bo vsaj njej 
posvečena molitev tista, ki nas v teh 
časih, prepredenih z izzivi korona 
virusa, medsebojno poveže pod njenim 
varstvom. 
Če vam prostor in čas dopuščata, bi 
bilo čudovito, če Mariji doma pripravite 
lep oltarček z njeno podobo in morda  

svežim šopkom šmarnic ali drugega 
cvetja. Vsak dan vas bo tako spomnil na 
ljubezen nebeške matere, ki nas 
spremlja vsak hip našega življenja. 

A.K. 
 

V cerkvi bo šmarnično branje imelo 
naslov: Svetniki so bili čisto 

(ne)navadni ljudje. 
Skozi ves mesec nam bo avtor Aco 
Jerant predstavljal poznane, pa tudi 
manj poznane svetnike. Ob njihovih 
življenjskih zgodbah naj bi začutili, kako 
biti svetnik ni “znanstvena fantastika”, 
temveč pot, po kateri hodimo vse 
življenje. 
 

Premišljevanja bodo v obliki 
razgibanih dialogov med otroki in 
malim angelom Serafinčkom 
približala svetniške like različnih 
starosti, stanov, poklicev in obdobij – 
poznane in manj poznane. 
Svetniki v resnici niso bili nič 
posebnega. Bili so čisto običajni 
ljudje. Vendar so se od drugih 
razlikovali po globoki veri v 
nebeškega Očeta. Bili so njegovi 
prijatelji. Veliko so se pogovarjali z 
njim in tudi trpljenje so sprejemali 
kot Božjo voljo, ki je nekaj dobrega.  
V knjigarni Ognjišče so na voljo tudi 
druga šmarnična premišljevanja, ki 
jih lahko uporabite za šmarnično 
pobožnost doma. 

 



13. maj: Gospodov vnebohod 
 

 
 

Gospod Jezus je bil vzet v nebo,  
potem ko je z njimi govoril,  

in je sédel na Božjo desnico. Oni 
pa so šli in učili povsod;  

Gospod je delal z njimi in  
besedo potrjeval z znamenji,  

ki so jih spremljala. 
(Mr 16,19–20) 

 

Gospodov vnebohod je poleg velike 
noči in binkošti eden izmed 
najpomembnejših krščanskih 
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali 
že ob koncu 4. stoletja. 
Praznik obhajamo štirideset dni po 
veliki noči, saj se je Jezus po 
svetopisemskem izročilu po vstajenju 
štirideset dni prikazoval učencem in 
izbranim pričam, preden je odšel v nebo 
(prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in 
Apd 1,9–11). 
Praznik želi poudariti pomen 
Kristusove bližine z Bogom Očetom in 
Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in 
telesom odšel v nebesa, ostaja med 
nami prisoten na več načinov. Kot je 

zapisano v Konstituciji o svetem 
bogoslužju Drugega vatikanskega 
cerkvenega zbora, je Kristus navzoč 
tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) 
moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v 
Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko 
deluje v Jezusovem imenu, v 
zakramentih ter na posebej očiten in 
izrazit način v zakramentu evharistije, 
ki predstavlja trajno Kristusovo 
navzočnost.                        Povzeto po: radio.ognjisce.si 

 

V obhajanju vsake svete maše naj bi 
bili vedno znova in vedno globlje 
pritegnjeni v območje njega, ki se je 
»vzdignil v nebo, da bi nas storil 
deležne svojega božanstva«. Nebesa 
so prostor v Božjem veličastvu, 
namenjen tudi nam. Slava, ki jo je 
dosegel Jezus, je tudi naša slava.  
 

Prošnji dnevi 
 

V Sloveniji obhajamo prošnje dneve 
vse tri dni pred vnebohodom, 
marsikje še vedno tudi v obliki 
procesij, kjer to ni mogoče, pa s 
posebnimi načini prošnje molitve. 
Molimo ne samo za blagoslov na 
polju, ampak tudi za blagoslov 
drugega človeškega dela, za odvrnitev 
naravnih nesreč, povodnji, vojske in 
drugih stisk. 
Vse tri dni so maše z ljudstvom v 
skladu s temi prošnjimi nameni: za 
posvetitev dela, ob setvi, v 
kakršnikoli stiski. 
Po maši bodo tudi litanije vseh 
svetnikov. 

Binkoštna devetdnevnica 
 

Po Jezusovem vnebohodu so apostoli 
z Marijo pričakovali v molitvi prihod 
Svetega Duha. Jezus jim je obljubil, 
da bodo prejeli moč z višave in bodo 
priče vere vsemu svetu. 
Zato kristjani pred binkoštnim 
praznikom posebej prosimo, da bi 
takšne priče bili vsi krščeni in 
birmani. 
Prav je, da se vprašamo, kako je z 
nami? Je mogoče v našem življenju 
razbrati moč in delovanje Svetega 
Duha? Kako pogosto smo boječi, 
kadar bi morali pokazati svojo vero? 
Binkošti pa nas spodbujajo, da se 
čimbolj zavestno vsak dan 
prepuščamo skrivnostnemu vodenju 
Svetega Duha. 
 

Kakšno bo naše krščanstvo 
po epidemiji? 

Veliko premišljam, kaj bo ostalo od 
naše vere, kako bodo sprejeli 
zakrament birme naši birmanci, ki so 
bili v tem času še posebej oddaljeni 
od živega oltarnega občestva. Mnogo 
»utečenih stvari« bo najbrž usahnilo. 
(Za nekatere to ne bo škoda.) 
Verjetno bomo postali mala čreda. 
Jezus je rekel učencem: »Ne boj se, 
mala čreda.« Naj te besede opogumijo 
tudi nas. 
Trdno upam, da bosta končno v 
Cerkvi dobila središčno mesto Kristus 
in evharistija. Če sveta maša in 
prejem zakramentov ne bo prvi in 
najmočnejši cilj našega verovanja, je 
nevarnost, da bo razpadla še ta čreda. 

Poglobimo svojo vero, berimo Božjo 
besedo, iščimo odgovore na stiske 
ljudi. Sveta maša naj ne bo rutina ali 
prisila, ampak veselje ob oltarni mizi, 
kjer je navzoč sam Bog. 
V nas mora nastati miselni preobrat v 
razumevanju, kdo je temelj Cerkve. 
Edina temelja sta Kristus in 
evharistija. Vse ostalo so dodatki, ki 
večkrat bremenijo kot poglabljajo 
vero. Dokler so vsa gibanja pa tudi 
srečanja – pa se lahko pri tem imamo 
»še tako lepo« – več vredna, kot 
druženje s Kristusom pri oltarju, 
spremembe v Cerkvi ne bo. 
Zato vabim tudi birmance k 
bogoslužju. V mesecu maju vas 
vabim v živo molitveno navezo pri 
evharistiji. V skupinicah, ki ste bili do 
sedaj lepo povezani, se pred birmo 
povežimo pri daritvi. Pokličite, da se 
dogovorimo za vsakodnevno 
udeležbo ene skupine. 
 
Šmarnice so dobrim in pobožnim dušam 
v blagoslov; zanikrnim pa v 
nenadomestljivo škodo. Šmarnice so 
dragocena pomladanska setev za Božje 
kraljestvo - na dragoceno polje naših src. 
S šmarnicami sadimo z našimi 
premišljevanji, zalivamo s svojimi 
molitvami in pobožnim petjem, Gospod 
pa daje svojo rast. Zato kliče Marija ob 
šmarničini pobožnosti vsem svojim 
častilcem: »Blagor tem, ki se drže mojih 
poti« (Preg 8,32). 
Marija, pod tvojim varstvom smo začeli to 
pobožnost, s tvojo priprošnjo želimo 
slednjo tudi zaključiti. Izprosi nam milost, 
da tisti, ki je med nami dobro delo začel, 
naj ga tudi dopolni. 

Bl. Anton Martin Slomšek 
 

 


