
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
25. PON 
sv. Marko 19.h  +   Polde Miklavčič 

26. TOR 
sv. Marija, 
Mati dobrega sveta 

7.30  +   Manca in Franc Grilc 

27. SRE 
sv. Cita 

19.h  +   Stanko in Valentina 
               Divjak 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 1. maja po 
sv. maši ob 10. uri. 
Kandidate priglasite 

v ponedeljek, 25. 
aprila po sv. maši. 

28. ČET 
sv. Peter Chanel 19.h  +   Franc Dovč 

29. PET 
sv. Katarina Sienska 

19.h  +   Karla, Lojze in Robert 
               Jelovčan 

Sestanek župnijske 
Karitas bo v sredo, 

27. aprila po sv. 
maši. 

30. SOB 
sv. Pij V. 19.h  +   Marjeta Čebulj, 30. dan 

1. NED 
3. velikonočna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Alojz Sajovic, obl. 
18.30     molitvena ura 
19.h       šmarnice 

V četrtek, 28. aprila 
bo molitev 

binkoštne dvorane 
ob 17. 30. uri. 

2. PON 
sv. Atanazij 19.h       v zahvalo 

3. TOR 
sv. Filip in Jakob 

7.30 v čast Svetemu Duhu 
19.h  +   Cirila Roglič, obl. 

4. SRE 
sv. Florijan 19.h  +   Karel Klemenčič 

Roditeljski 
sestanek za starše 

prvoobhajancev bo 
v četrtek, 5. maja po 

šmarnicah. 

5. ČET 
sv. Gotard 

18.h     molitvena ura – adoracija  
19.h       za duhovne poklice 

6. PET 
sv. Dominik Savio 19.h  +   Jerca in Alojzij Štular 

7. SOB 
sv. Gizela 

7.30  +   Mihaela Klari, 30. dan 
19.h  +   Milka Blaznik 

Na prvi petek, 6. 
maja bom kot 

običajno obiskal z 
zakramenti bolnike 

po domovih. 

8. NED 
4. velikonočna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   v čast sv. Florijanu –  
               za vse gasilce 
           Toni Križaj (na Trsteniku) 
18.30     molitvena ura 
19.h       šmarnice 

Vprašalnik Sinoda 
21-23 oddajte v 

nabiralnik, ki je v 
posodi za 

blagoslovljeno vodo. 

Šmarnično pobožnost bomo pričeli v nedeljo, 1. maja ob 19. uri.  
 

»Marija ima rada vse otroke« je naslov šmarnic za otroke. 
Vse majniške večere povabljeni, da Marija vstopa v naša srca skupaj z Jezusom. 

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

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

 
 

 
Čez osem dni so bili  

njegovi učenci spet notri  
in Tomaž z njimi.  

Jezus je prišel pri zaprtih vratih,  
stopil mednje in jim rekel:  

»Mir vam bodi!«  
Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sèm  
in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo polôži  
v mojo stran in ne bodi neveren,  

ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovóril in rekel:  

»Moj Gospod in moj Bog!«  
Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, 
ki niso videli, pa verujejo!« 

(Jn 20,26–29) 

DUHOVNE OČI 
 

V današnjem evangelijskem odlomku 
beremo, da Tomaž ni verjel 
pripovedovanju svojih prijateljev 
apostolov in drugih, ki so videli vstalega 
Jezusa. Lahko bi rekli, da ni znal gledati s 
srcem, ampak se je dal voditi 
svojeglavosti, združeni z napuhom. 
Razlagalci Svetega pisma se strinjajo, da 
Tomaž ni imel Jezusa nič manj rad kot 
drugi apostoli. Menijo, da so ga zaradi 
njegove vročekrvnosti in črnogledosti 
močneje potrli dogodki velikega petka. 
Njegova napaka je bila, da je zapustil 
družbo apostolov in učencev in tako ni bil 
navzoč, ko se je na veliko noč zvečer 
prikazal vstali Gospod. »Dokler se na 
lastne oči ne prepričam, ne bom veroval!« 
je bil trmast. Ob srečanju z Gospodom 
teden dni kasneje je iskreno izpovedal 
vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj 
Bog!« Jezus ga je prijateljsko pokaral: 
»Veruješ. Blagor pa tistim, ki niso videli, a 
so verovali.« 
S temi besedami Jezus ne blagruje tistih 
vernikov, ki za svojo vero ne iščejo 
razlogov. Vera mora biti pametna in 
razumna. Človek mora vedeti, zakaj 
veruje, a v tem ne sme pretiravati.  
Drugi nauk, ki nam ga ponuja Tomaževa 
zgodba, pa je, da smo ljudje ustvarjeni kot 
občestvena bitja, da potrebujemo drug 
drugega. To velja tudi na področju vere. 
Našo vero moramo izpovedovati skupaj z 
drugimi, moja vera se namreč hrani ob 
tvoji veri. Tvoja vera mi je v oporo. Upam, 
da velja tudi obratno.                Po: S. Čuk, Misli srca 

 



 
 

MOLITEV ZA SINODO 
 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
ko smo zbrani v Tvojem imenu. 

Samo ti nas vodi, 
bodi doma v naših srcih; 

pokaži nam pot, po kateri naj 
gremo in kako naj hodimo po njej. 

Šibki smo in grešni; 
ne dopusti, da bi širili nered. 

Ne dopusti, da bi nas nevednost 
vodila po napačni poti ali da bi 

pristranskost vplivala 
 na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo 
edinost, da bomo lahko  

skupaj hodili 
večnemu življenju naproti 

in se ne bomo oddaljili 
od poti resnice in od pravičnosti. 

Vse to Te prosimo, ki deluješ 
na vsakem kraju in v vsakem času, 

v občestvu z Očetom in Sinom 
na vekov veke. Amen. 

 

Teden molitve za duhovne poklice 
1. – 8. maj 

Pojdi in popravi mojo cerkev 
 

Škof Slomšek je takole razmišljal in 
spodbujal: 

 

Kaliti in rojevati nove duhovne 
poklice je ena najzahtevnejših nalog 

našega časa. Potrebna je iznajdljivost, 
ki bo vsej Cerkvi in še posebej 

župnijskim animatorjem dala moči in 
poguma, dušnim pastirjem Duha 

poslušnosti in sodelovanja, vsakemu 
kristjanu pa omogočila, da bo 

odkrival lastno poklicanost, kako biti 
Jezusov učenec in misijonar 

evangelija.  
Nikomur izmed njih pa ne sme biti 

tuje molitveno življenje in tišina, ki je 
edina sposobna iz prahu zemlje 
obuditi tiste, ki jih Bog kliče.  

Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se 
s trudom izkoplje iz Božjih globočin. 

Samo po tem, ko bodo naše roke 
žuljave od molitve, bo Cerkev 

doživela pomlad duhovnih poklicev. 
Zato smo še posebej v tem tednu vsi 
povabljeni, da se odpravimo na pot 

molitve in iskrene prošnje.  
 

 

V naši župniji bomo ta molitveni 
teden pričeli z molitveno uro pred 

najsvetejšim pol ure pred šmarnično 
pobožnostjo in prav tako ob sklepu 

tedna poklicev. 
Vsak večer bomo sklenili šmarnično 

pobožnost z molitvijo v ta namen. 
 

Molitev za duhovne poklice 
(molimo vsak dan v mesecu maju) 

 

Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. 
Prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavce na svojo žetev!« 
 

Poglej, Gospod, potrebe vesoljne 
Cerkve in tudi naše škofije 
ter ji podari dovolj svetih 
duhovnikov, stalnih diakonov, 
redovnikov in redovnic, ki bodo 
zvesto in požrtvovalno služili 
tvojemu ljudstvu in uresničili 
svoje poslanstvo. 
 

Stori, da bodo naše družine 
skupnosti ljubezni, v katerih starši 
z veseljem sprejemajo otroke, 
in daj, da bodo otroci odraščali 
v prijateljstvu z Bogom ter postali 
poslušni navdihom Svetega Duha. 
 

Okrepi mlade, da bodo verovali 
ljubezni in spoznali veličino 
življenja, ki je podarjeno v služenju 
drugim v duhovniškem 
in redovniškem poklicu, 
ter mnoge privedli k tebi, 
edini Poti, Resnici in Življenju. 
 

Ti, Gospod, si naše upanje, vate 
zaupamo! 
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 
Amen. 
 

Marija Mati Cerkve, izprosi nam 
resnično ljubezen do Cerkve! 

 
 

4. velikonočno nedeljo imenujemo 
tudi nedeljo dobrega pastirja. To je 
hkrati tudi svetovni molitveni dan za 
duhovne poklice. 
Na to nedeljo pred nas še posebej 
stopa podoba Jezusa kot dobrega 
pastirja, ki skrbi za svoje ovce. Čreda 
je pogosto sestavljena iz bolj ali manj 
poslušnih, a dobri pastir ima rad 
vsako izmed njih. Za vsako se enako 
skrbno trudi. 
Tudi nas Jezus vabi, da bi bili kot 
dobri pastirji. Sam je želel, da bi se 
njegovo delo nadaljevalo, zato si je 
skrbno izbral svoje naslednike.  

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

1.5.2022 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

8.5.2022 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 


