
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
sv. Roman 18.h  +   Božidar Malovrh 

1. TOR 
sv. Albin (Zorko) 7.30  +   Albin Rozman 

2. SRE 
++ PEPELNICA 

8.h          v čast Svetemu Duhu 
18.h  +   Anica Perko 

Križev pot bomo 
molili vsak petek po 

večerni maši, 
 ob nedeljah pa 

popoldan ob 14. uri 

3. ČET 
sv. Kunigunda 

17.h        adoracija 
18.h  +   Zofija Červ, 8. dan 

4. PET 
sv. Kazimir 

17.45      litanije Jezusovega srca 
18.h  +   Marija Logaj, 30. dan 

Na prvi petek, 4. 
marca bom kot 

običajno obiskal z 
zakramenti bolnike 

po domovih 
5. SOB 
sv. Hadrijan 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h  +   Milena in Matej Perko 

Sestanek Karitas 
bo 9. marca.  

6. NED 
1. postna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Zajc 

Srečanje ŽPS bo 
10. marca po maši 

7. PON 
sv. Perpetua in Felicita 18.h  +   Jože in Marija Jerič 

8. TOR 
sv. Janez od Boga 7.30  +   Milan Klemenčič 

9. SRE 
sv. Frančiška Rimska 18.h  +   Valentina Divjak 

10. ČET 
40 mučencev iz Armen. 18.h  +   Ciril in Frančiška Mrak 

11. PET 
sv. Benedikt 18.h  +   Mihaela Ličen 

Priprava na zakon 
Kranj: 11. – 13. 3.  

Prijava: 
zupnija.kranj@rkc.si 

Brezje:  
8., 15., 22. maj 

Info: 040 147 706 
Ljubljana: 
14. – 18. 3. 
4. – 8. 4. 

milan.knep@rkc.si 

12. SOB 
sv. Inocenc I. 18.h   +   Janez Škofic 

13. NED 
2. postna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Stanislav Delavec 

Verouk se redno 
pričenja. Ta teden 

boste prejeli postno 
kocko: eno dobro 

delo na dan. 

Namestocvetja na grob + Mariji Logaj je daroval za sveto 
mašo bratranec Jože in sestra Ani za 2 sveti maši. 

Postne spodbude 
so na voljo na polici 

Zahvala in prošnja 
Prenehali so pogoji PCT. Zahvaljujem se vsem članom ŽPS, ki ste v tem času 
poskrbeli za spoštovanje odloka pred vstopom v cerkev. Prav tako tistim, ki ste 
vestno razkuževali klopi v času preventive. Še vedno skrbimo za medsebojno 
razdaljo, razkuževanje rok, zračenje in nošenje mask. 
ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

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

 
 

 
 

Ni dobrega drevesa,  
ki bi rodilo slab sad,  

in spet ne slabega drevesa,  
ki bi rodilo dober sad.  
Vsako drevo namreč  

spoznamo po njegovem sadu.  
Smokev ne obiramo s trnja in 
grozdja ne trgamo z robidovja.  

Dober človek prinaša  
iz dobrega zaklada  
svojega srca dobro,  

hudoben pa  
iz hudobnega húdo; 

iz preobilja srca govorijo  
namreč njegova usta.« 

(Lk 6,43–45) 
 

GOVORICA TE IZDAJA 
 

Dva odlomka Božje besede, ki 
se bereta na 8. navadno 
nedeljo, imata skoraj enak 
naslov oz. vsebino. Prvo berilo 
iz Sirahove knjige in pa 
odlomek iz Lukovega 
evangelija. In najbrž poznate 
slovenski pregovor, ki pravi: 
»Česar  polno  je  srce,  to  usta  

rada govore.« Po govorjenju je mogoče 
prepoznati notranjost človeka, njegovo 
srčno kulturo. Tu lahko uporabimo Jezusove 
besede iz evangelija: »Vsako drevo se 
spozna po sadu«, kajti besede so sad 
mišljenja, sad človekovega gledanja na svet. 
Kdor gleda na svet razsvetljen z Božjo lučjo, 
bo njegovo govorjenje svetlo, spoštljivo, 
spodbujajoče; kdor pa ima svoje oči 
usmerjene le v zemeljske reči, tudi v svojem 
govorjenju ne bo nič višji: zmožen bo besed 
zavisti, besed, ki vse poteptajo v blato, ki 
vse zamorijo. 
Profesorica Berta Golob, žena žlahtnega 
srca, ima v svoji knjižici Daljave 
prihodnosti, nekakšnem »pismu mladim«, 
poglavje z naslovom Govorica te izdaja. 
Mladim postavlja v razmislek: »Si se že 
kdaj vprašal, kako se pravzaprav izražaš? 
Kakšen je slog sporazumevanja pri vas 
doma? Se obmetavate z žaljivkami? Ali 
dosegate svoje namene z grobimi 
zapovedmi in ukazi ali s prijazno prošnjo in 
nasvetom? Se nad tvojim domom, kdaj 
razkadi gosta megla kletvic? Kako se 
pogovarjaš s sovrstniki?« 
Še bolj kot za mlade veljajo ta vprašanja za 
nas odrasle. V nekdanjem kesanju na 
začetku maše smo pred Bogom priznavali, 
da smo »veliko grešili v mislih, besedah in 
dejanjih«. Danes prosimo Boga odpuščanja 
po novem, grešimo pa še zmeraj po starem. 
In to zelo veliko prav v besedah. 

 Po: S. Čuk, Misli srca 
 



 
 

Sveti oče papež Frančišek nas vse 
vabi na sinodalno pot. Do sedaj smo 
sinodo v Cerkvi razumeli kot 
zasedanje škofov v Rimu. Papež 
Frančišek pa je lani na skupno 
sinodalno pot – sinoda pomeni prav 
to, skupno pot – povabil vse Božje 
ljudstvo, celotno Cerkev. To 
sinodalno pot je sveti oče začel z 
namenom, da bi Cerkev postajala 
vedno bolj kot občestvo, s 
sodelovanjem vseh njenih članov, 
duhovnikov in vernikov, v skupnem 
misijonskem poslanstvu. Papež je 
sinodo odprl oktobra 2021 v Rimu in 
s tem je z vsemi škofijami sveta na 
sinodalno pot stopila tudi naša 
nadškofija. V zadnjih nekaj mesecih 
smo se za sinodalno pot pripravljali 
tako, da smo se na različnih ravneh 
seznanjali, kaj sinoda je, kakšen 
namen ima, in ves čas tudi molimo za 
njen uspeh. Imeli smo že kar nekaj 
srečanj in sinodalnih pogovorov, a na 
to sinodalno pot je povabljena vsaka 
župnija in vsaka skupnost vernikov v 
celotni naši nadškofiji. Vsi smo 
povabljeni na pot duhovne prenove in 

tesnejše povezanosti znotraj naših 
krščanskih skupnosti. 
Sinoda nas vabi, da se čim večje 
število vernikov različnih generacij 
pogovarja, tako o dobrih, kot tudi o 
šibkih straneh verskega življenja v 
skupnosti, kateri pripadajo. Skupaj 
naj bi pozorno prisluhnili izkušnjam, 
željam ter predlogom. Skupaj naj bi 
tudi predlagali spremembe v 
delovanju župnijske ali druge 
skupnosti – tako glede bogoslužja, 
verouka, karitativnega delovanja, kot 
tudi odnosov do civilne družbe. 
Predmet pogovora je lahko vse, kar je 
povezano z vero posameznika ali 
skupnosti. 
Župnijski in škofijski del sinode bo 
potekal do maja 2022. Povzetki, ki jih 
bodo voditelji pogovorov poslali 
škofijskemu sinodalnemu odboru, 
bodo nato na vseslovenski ravni 
poslani v Vatikan. Nam pa vse to 
ostaja kot dragocen vir za usmerjanje 
in nenehno posodabljanje verskega 
življenja v prihodnosti. 
Prav vsi smo povabljeni, da 
razmišljamo in predvsem povemo … 
To je namen sinode. Da Cerkev 
tretjega tisočletja postane Cerkev, 
kakršno želi Bog. 
 

V naši cerkvi za blagoslov tega dela 

molimo pred vsako mašo molitev v ta 

namen. 
 

Ohrani vero in dobro vest.  
Nekateri so to zavrgli  

in v veri doživeli brodolom. 
 (1 Tim 1,19) 

2. marec – Pepelnica 

 
 

Kadar se postite, ne bodite 
kakor čmerni hinavci; 

grdijo si namreč obraze, 
da bi ljudem pokazali, da se postijo. 

Resnično, povem vam, 
prejeli so svoje plačilo. 
Kadar se pa ti postiš, 

pomazili svojo glavo in si umij obraz, 
da ne pokažeš ljudem, 

da se postiš, ampak svojemu 
Očetu, ki je na skrivnem. 

In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, 
ti bo povrnil. 

(Mt 6,16–18) 
 

Post je čas za molitev, dobra dela in 
odpoved za ljudi v stiski.  

S pepelnico pričenjamo ta milostni 
čas z obredom pepelenja. 
Vse stvari, dogodki so veliko lepši, če 
jih pričakujemo in se nanje 
pripravljamo. Pripravljamo se na 
praznovanja in različne pomembne 
dogodke. Pripravljamo se tudi na 
veliko noč. Priprava pomeni, da se na 
nekaj osredotočimo, ker nam je zelo 
pomembno in smo za to pripravljeni 
tudi kaj konkretnega storiti. Mislimo 
in trudimo se za ljudi in Boga ter se 
notranje spremenimo. Pri tem nam 
lahko pomagata prav evharistija in 
križev pot, da se lažje poglobimo v 
skrivnost trpljenja, svobodne izbire, 

ki nam jo Bog dopušča, ter 
razločevanja med dobrim in zlim, še 
posebej pri sebi. 
Preko križanega Jezusa vidimo 
vstajenje in večno življenje, ki nas 
napolnjuje s pogumom, daje smisel 
našemu življenju. Velikokrat si 
želimo v postu velikih in hitrih 
korakov v pozitivnih spremembah. 
Življenje pa nas uči, da to ne gre tako 
enostavno. Posebej, če želimo 
zmanjšati, česar je preveč, ali se 
odvaditi tistega, česar ne 
potrebujemo. Tudi manjše slabe 
navade, na katere smo se navadili in 
jih živimo, je težko premagati. Ena od 
teh je lahko tudi brezbrižnost. Vemo, 
kakšne spremembe lahko v času 
naredi tekoča voda, kljub temu, da je 
komaj vidna in mirna. Vemo, da smo 
zaradi nabiranja kondicije na koncu 
sposobni za večji hribovski podvig. 
Tudi postni čas sestoji iz majhnih 
vsakdanjih dejanj, sprememb, ki nas 
vodijo v dobro in lepo. Če z 
ljubeznijo mislimo na Boga (molimo) 
in imamo trdno voljo, se bodo 
spremembe zagotovo zgodile in bodo 
trajno ostale. 
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

6.3.2022 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

13.3.2022 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 

 


