
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
11. PON 
sv. Stanislav 

19.h  +   Marjeta Čebulj, 8. dan 

12. TOR 
sv. Zenon Veronski 7.30  +   Milan Klemenčič 

13. SRE 
sv. Martin I. 7.30       v čast Svetemu Duhu 

14. ČET 
veliki četrtek 

19.h       za duhovne poklice 
              in prvoobhajance 

15. PET 
+ veliki petek 

15.h       križev pot 
19.h       obredi velikega petka 

V sredo, 13. aprila 
bom z velikonočni-

mi zakramenti 
obiskal bolnike in 

starejše, ki ne 
morejo v cerkev in 
jih za prvi petek ne 

obiskujem. 
 

Sporočite željo. 

16. SOB 
velika sobota 20.h  +   Mihaela Ličen 

17. NED 
VELIKA NOČ 

7.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Janez Perčič 

V ponedeljek, 11. 
aprila bo spoved za 

učence 4. in 5. 
razreda.  

18. PON 
velikonočni ponedeljek 

8.h    +   Marija Logaj 
10.h  +   Mihaela Klari, 8. dan 

19. TOR 
Leon IX. 

7.30  +   Marija in Stanislav 
              Studen 

Verouk za 
prvoobhajance bo 
v sredo, 20. aprila 

ob običajni uri. 

20. SRE 
sv. Teotim 19.h  +   družina Štirn 

21. ČET 
sv. Anzelm 

19.h  +   Stanislav Komovec, 
              30. dan 

Vaje za ministrante 
bodo v ponedeljek, 

11. aprila ob 17. uri. 

22. PET 
sv. Hugo 19.h  +   Igor Gregorc 

23. SOB 
sv. Jurij 19.h   +   Ivanka Gale, 30. dan 

Srečanje biblične 
skupine bo v 

četrtek, 21. aprila po 
večerni sv. maši. 

24. NED 
BELA NEDELJA 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše in brate Pičman 

Ob pogrebu + Marjete Čebulj so darovali: sin Rudi z 
družino in 5 maš sosedje, 3 maše Staretovi, čistilke cerkve 
in skupina Dlan. Bog vsem povrni 

Mi, romarji proti večnosti, prispemo 

 do velikonočnega jutra, ko v sebi ne živimo več sami, 

ampak smo v celoti Kristusovi. 
Njegova živa znamenja ljubezni, resnični Božji otroci 

 in prebivalci prihodnjega veka. 

Kolikor ste 
soudeleženi  

pri Kristusovem 
trpljenju,  

bodite veseli,  
da se boste veselili 

in radovali tudi,  
ko se bo razodelo  

njegovo veličastvo.  
 (1 Pt 4,13) 

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

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

 
 

Gospodovo vstajenje – naše upanje 
 

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo 
vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s 
to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti 
na poti vere v večno življenje in da ne bi ob 
spoprijemanju s trpljenjem, zlom in 
dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. 
Vprašanje upanja je še posebej na mestu v 
letošnjem času priprave na veliko noč, ki je 
zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in 
vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za 
njene državljane, za Evropo in za ves svet. 
Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo 
krepi velikonočno upanje, temelji na 
zgodovinskem dejstvu Kristusovega 
trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da 
bomo deležni neminljivega življenja, ne 
izhaja iz človekovega dognanja, temveč iz 
Božje obljube. Smrt nima zadnje besede! To 
oznanilo je bistvo evangeljskega sporočila in 
temelj verovanja. Kakor je bil obujen 
Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti 
Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej 
resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil 

obujem , je tudi naše oznanilo prazno in 

prazna tudi vaša vera.« in doda: »Če samo 

zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, 

smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja 

vredni.« (1Kor) 

Velikonočno jutro je glede prihodnosti 
človeštva prelomnica in začetek novega 
stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in  
da  bi  v  njem,  to  je  z   njegovo  močjo  in 

 
milostjo, bili že na tem svetu 
deležni Božjega življenja tudi 
mi. Slednje se bo v polnosti 
udejanjilo v večnosti. Ob zori 
velikonočnega jutra sta Peter 
in Janez našla grob prazen. 
Magdalena in druge žene so 
srečale vstalega Jezusa; ob 
lomljenju kruha sta ga 
spoznala tudi Emavška 
učenca.  

 



Vstali Gospod se je zvečer prikazal 
tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa 
še drugim učencem v Galileji. 
Tudi mi smo ob premišljevanju 
evangeljskih poročil povabljeni, da 
Vstalega prepoznamo v konkretnih 
življenjskih okoliščinah, ga 
sprejmemo v svoja življenja kot 
sopotnika, ki ima z nami sočutje in 
nas vodi v polnost življenja. 
Škofje vabimo duhovnike, redovnice 
in redovnike ter vse kristjane, da ob 
spoznanju lastne krhkosti in ob 
spoprijemanju z rušenjem lažne 
gotovosti gradimo krščansko 
občestvo in svet na zanesljivem 
temelju upanja, ki je Vstali Kristus! 
Gospod je vstal in živi, živeli bomo 
tudi mi! Aleluja. 
To je velikonočno voščilo slovenskih 

škofov za veliko noč 2022. 

 

Veliki četrtek 
Spominski dan postavitve evharistije 

in zapovedi medsebojne ljubezni 
 

Večerno bogoslužje bo ob 19. uri. 
Med mašo bo nabirka za Ukrajino.  
Po maši prenos najsvetejšega na 
»Oljsko goro«. Molitvena ura in 
priložnost za spoved. 
 

Veliki petek 
Spominski dan Jezusove smrti na 

križu. Strogi post. 
 

Ob 15. uri križev pot v stari cerkvi. 
Ob 19. uri bogoslužje v čast 
Kristusovemu trpljenju, češčenje 
svetega križa. Darovi za Sveto deželo. 

Velika sobota 
Blagoslov ognja, češčenje 

najsvetejšega v božjem grobu, 

 delitev blagoslova in vigilija 
 

Ob 7. uri izpostavitev najsvetejšega v 
božjem grobu in blagoslov ognja za 
domove. 
Češčenje ob božjem grobu:  
ob 7. uri: binkoštna dvorana 
ob 9. uri: Schönstattski molivci. 
pol ure pred vsakim blagoslovom 
jedil: molitev rožnega venca. 
 
Blagoslovi jedil bodo: ob 11. uri,  
ob 14. uri in ob 16. uri. 
Darovi so za domačo župnijo. 

 
Blagoslov jedil je obred ljudske 

pobožnosti, namenjen zavedanju Božje 

dobrote do človeka, da bi ta lažje 

začutil Božjo bližino in navzočnost v 

vsakdanjem življenju. 

Prebuja misel in hvaležnost za milosti, 

ki izhajajo iz velike noči, in nas 

opozarja na Božjo bližino. Blagoslov 

poteka na veliko soboto, navadno pri 

samostojnem bogoslužnem opravilu ali 

med češčenjem pri Božjem grobu. 

Velikonočna jedila v družini ustvarjajo 

Božje okolje in so podoba velikonočne 

večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi 

učenci, ter mašne daritve – 

velikonočne gostije, na katero smo vsi 

povabljeni. 

Blagoslov se začne z besednim 

bogoslužjem, ki mu sledi nagovor in 

prošnje za vse potrebe. Nato je na vrsti 

blagoslov jedil, ki so hkrati znamenja z 

globljo vsebino in simboliko: 

Kruh je znamenje Božje dobrote in 

človekovega dela. V zahodni 

civilizaciji velja kruh za osnovno 

človeško hrano. Kot znamenje 

življenja spominja na Kristusove 

besede o zrnu, ki mora v zemlji umreti, 

da lahko obrodi sad. To zrno je 

Kristus, ki je moral skozi trpljenje in 

smrt. Jezus je v puščavi kruh tudi 

čudežno pomnožil. V molitvi prosimo, 

da bi verniki kruh uživali s 

hvaležnostjo in ga v obhajilu spoštljivo 

prejemali. 

Meso (šunka) je podoba Jezusa 

Kristusa, pravega velikonočnega 

Jagnjeta, ki je bilo darovano za naše 

grehe. Spominja tudi na velikonočno 

jagnje, ki so ga Izraelci uživali v 

spomin na rešitev iz egiptovske 

sužnosti. 

K blagoslovu verniki prinesejo 

(običajno) pet rdečih pirhov, ki 

simbolizirajo pet Jezusovih ran, hkrati 

pa so tudi podoba groba in simbol 

vstajenja. V jajcu se namreč skriva 

življenje, ki ob določenih pogojih 

zdrobi lupino in pride na dan. Lupina 

je podoba skal, ki so zapirale 

Kristusov grob, a jih je Kristus ob 

vstajenju odvalil. 

Korenine hrena spominjajo na tri 

žeblje, s katerimi je bilo Jezusovo telo 

pribito na križ. Ko okušamo njegovo 

ostrino, se spominjamo, da je 

Kristusovo trpljenje cena našega 

odrešenja. Grenkoba nas spominja na 

Kristusovo žejo na križu, ki je bila 

predvsem žeja po človeški in Božji 

bližini. 
Povzeto po: https://katoliska-cerkev.si/blagoslov-velikonocnih-jedil 

 
 

Velikonočna vigilija 
 

Prične se ob 20. uri. Pred cerkvijo bo 
blagoslov velikonočne sveče. Med 
mašo bo blagoslov krstne vode in 
obnovitev krstnih obljub.  
 

Velika noč 
 

Ob 7. uri vstajenjska procesija in 
slovesna sveta maša. 
Druga velikonočna maša bo ob 10. 
uri. 
K vsem obredom lepo povabljeni vsi 
župljani. Naj se v vsaki družini prižge 

luč vstalega Kristusa pri 
velikonočnem bogoslužju. 

 

Veselo veliko noč! 

Naj bo Gospodov mir 

z vami vsemi! 
 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

17.4.2022 ob 7.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

24.4.2022 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 
2. berilo: Marta Rudež 


