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Vse, ki bodo pazíli na Gospodov dan  
in ga ne bodo skrunili,  

temveč se bodo držali moje zaveze,  
bom pripêljal na svojo sveto goro  

in jih razveseljeval v svoji hiši molitve.  
(prim. Iz 56,7) 

 

ROMANJE K SV. ROKU V DRAVLJE 

16. avgusta goduje sv. Rok, zavetnik proti kužnim boleznim; še dandanes se mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali bolne 
noge. Na slovenskih tleh je temu svetniku posvečenih precej cerkva, večinoma podružničnih. V Ljubljani je najbolj znana božja 
pot do kapelice sv. Roka v Dravljah. Tja se je v zgodovini vila velika ljubljanska procesija z več tisoč ljudmi. Gre za spomin na 
17. stoletje, ko je divjala kuga, ki je samo v Dravljah in okolici v štirinajstih dneh terjala več sto življenj. Preživeli so se zaobljubili, 
da postavijo cerkev v čast sv. Roku, in to obljubo so leta 1646 izpolnili. Procesija je bila prvič leta 1683. Zdaj procesije ni več, 
še vedno pa po zaobljubi naših prednikov, ki so bili obvarovani kuge, na god sv. Roka poromamo v Dravlje tudi koseški župljani, 
ki imamo rezerviran čas za sveto mašo ob 9.uri.  
Dandanes kuge ne poznamo, še kako pa nas letos preizkuša novi koronavirus COVID-19. Poromajmo in v molitvi priporočimo 
vse bolne, njihove svojce in zdravstveno osebje ter prosimo Božjega blagoslova za zdravje vse župnije. 

 
PRED NAJSVETEJŠIM v tišini  

četrtek, 6. avgust 2020 
Vsak prvi četrtek od sklepa večerne svete maše do 21. ure 
v tihem češčenju Boga v Najsvetejšem zakramentu.  
Pridite tisti, ki bi radi za trenutek preložili svoje misli in skrbi, 
vsi, ki se utapljate v dolžnostih svojega stanu in poklica, ter 
ta tok usmerite k rešitvi.  
In ne nazadnje, molite za osvežitev in prenovo samega 
sebe in vse župnije z namenom: Biti z Njim in Ga ljubiti! 

 
MARIJINO VNEBOVZETJE 

15. avgust 2020 
Marijino vnebovzetje je praznik, ki ga katoliški in pravoslavni 
kristjani obhajamo 15. avgusta. Je eden izmed največjih 
krščanskih praznikov; slavili so ga že v apostolskih časih. 
Na ta dan se kristjani spominjamo, da je bila Devica Marija 
z dušo in telesom vzeta v nebesa. Slovenski narod ta dan 
iz leta v leto obnavlja svojo posvetitev Mariji.  
Sveti maši: ob 8.00 in 10.00.  

 
ORATORIJ KOSEZE 2020  

23. do 28. avgust 2020 
V Kosezah tudi letos pripravljamo oratorij in ga bomo 
izpeljali, če bodo zdravstvene okoliščine to dopuščale. Ob 
oratorijskem dogajanju bomo posebej pazili na 
razkuževanje in druženje ob primerni razdalji. Oratorij je 
namenjen otrokom iz naše župnije, pa tudi tistim, ki so od 
drugod ali v župnijo niso vključeni. Skupaj želimo preživeti 
teden poletnih počitnic in ga obogatiti z igro, druženjem, 
petjem, molitvijo, katehezami in ustvarjalnimi delavnicami. 
Vse oratorijsko dogajanje se vsako leto vrti okrog glavnega 
lika. Letos je to svetopisemska junakinja, kraljica Estera. 
Spoznavali jo bomo ob dramski igri in ob njej odkrivali lepoto 
krščanskega življenja ter rasli v medsebojni povezanosti in 
povezanosti z Jezusom. 
Oratorij bomo začeli v nedeljo, 23. 8., ob 18.00 in sklenili 
v petek, 28. 8., s sveto mašo ob 16.00, na katero ste lepo 
vabljeni tudi vsi starši in sorodniki.  
Program bo potekal vsak dan od 9.00 do 16.00. 
Še vedno se lahko prijavite na oratorij. Prijavnica je 
objavljena na župnijski spletni strani. 

Veseli bomo, če se nas boste spomnili v molitvi, razveselili 
pa se bomo tudi kakšnega sladkega presenečenja. Zaradi 
organizacije vas prosimo, da nas o svojem namenu 
pravočasno obvestite. Tudi vašega obiska na oratoriju, 
dragi starši, bomo vedno veseli, spremljati pa nas bo 
mogoče tudi na župnijski spletni in facebook strani. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo 
pozdravljamo, 

voditelja Rok in Veronika z animatorji in župnikom 
 

KRŠČENA V JULIJU: 
Kris Cerar in Jakob Miklavčič. 

 
POROČENA V JULIJU: 

Žiga Boštjančič in Jana Hrovat. 
 

POKOPANI V JULIJU: 
+Angela Žižek in Katarina Jeretin. 

     Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

 DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE 
BAM 100€, JO 500€, AJA 30€, SŽ 50€, AS 50€, BB 50€, 
BA 50€, ES 50€, MM 100€.  

Bog povrni za vašo dobroto z večnim plačilom! 
 

VEROUČNI URNIK  
je objavljen na župnijski spletni strani 

 



 

2. 
N 
E 18 NEDELJA MED LETOM 

8.00 
10.00 

za župljane; za blagoslov (U) 
v zahvalo za zakon in družino 

 

3. 
P 
O sv. Lidija, svetopisemska žena 19.00 +Jurij Trstenjak  

4. 
T 
O sv. Janez Vianej, župnik 

7.00 
19.00 

za duhovne poklice 
+Janez Grajzer 

 

5. 
S 
R sv. Marija Snežna 

7.00 
19.00 

+++družine Plevel 
++Agnes Milavec; za duhovne poklice 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
19. nedelja med letom 

sobota ob 18.00: Marjeta Paternost 
nedelja ob 8.00: 

Stane Kadunc, Marija Šušteršič 
nedelja ob 10.00: 

Domen Iljaš, Urška Repar Justin 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
sobota ob 8.00: 

Blaž in Veronika Zorko 
sobota ob 10.00: 

Rok in Sonja Dajnko 
 

20. nedelja med letom 
sobota ob 18.30: Peter Šabič 

nedelja ob 8.00: 
Franci in Sabina Zajec 

nedelja ob 10.00: 
Jožko in Alenka Fišer 

 
21. nedelja med letom 

sobota ob 18.30: Sonja Dajnko 
nedelja ob 8.00: 

Jan Bartolj, Breda Dobre 
nedelja ob 10.00: 
Jože in Zoja Žižek 

 
22. nedelja med letom 

sobota ob 18.30: Mojca Bertoncel 
nedelja ob 8.00: 

Peter in Filip Lovšin 
nedelja ob 10.00: 

Marcel Krek, Ingrid Marolt 

6. 
Č 
E Jezusova spremenitev na gori 

7.00 
19.00 

za Božje usmiljenje v zadnji uri 
za vse, ki so se oddaljili od Boga in Cerkve 

7. 
P 
E prvi petek 

7.00 
19.00 

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu 
+Štefka Poplatnik 

8. 
S
O prva sobota 19.00 za duhovne poklice in njih svetost; za zdravje 

9. 
N
E 19. NEDELJA MED LETOM 

8.00 
10.00 

za župljane 
+++Karl in starša Zadrgal 

10. 
P
O sv. Lovrenc, diakon, mučenec 19.00 +Matevž Kočevar; ++starša Zupan 

11. 
T
O sv. Klara, devica 

7.00 
19.00 

za zdravje 
+Jakob Babnik 

12. 
S 
R sv. Ivana Šantalska, redovnica 

7.00 
19.30 

+++družine Plevel 
+Janez Miklavčič; +Rezka Gale 

13. 
Č 
E sv. Hipolit, mučenec 

7.00 
19.00 

v čast Srcu Jezusovemu 
+Mojca 

14. 
P 
E sv. Maksimilijan Kolbe, muč. 

7.00 
19.00 

+++družine Šmon 
+Karel Höfferle 

15. 
S
O 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
Veliki šmaren 

8.00 
10.00 

za župljane; ++starša Butala 
+++Pristovnik in Šubelj 

16. 
N
E
D 

20. NEDELJA MED LETOM 
8.00 
9.00 

10.00 

za župljane 
DRAVLJE: v priprošnjo sv. Roku za zdravje 
+Marija Ložar 

17. 
P
O sv. Beatrika, devica 19.00 +Franci Štrukelj 

18. 
T
O sv. Helena, cesarica 

7.00 
19.00 

+Ladislav Perša 
+Mira Doblehar, obl. 

19. 
S 
R sv. Timotej, mučenec 

7.00 
19.00 

+++sosedje 
+Agnes Milavec; +Peter Rot 

DOGODKI V AVGUSTU 2020 
 

20. 
Č 
E sv. Bernard, opat in c.u. 

7.00 
19.00 

+Janez Grajzer 
za domovino 

nedelja, 16. avgusta, ob 9.00 
sv. Rok 

 zaobljubljeno romanje v Dravlje 

21. 
P 
E sv. Pij X., papež 

7.00 
19.00 

za Božje usmiljenje v zadnji uri 
 

nedelja, 23. avgusta, ob 18.00 
začetek oratorija 

22. 
S 
O Devica Marija Kraljica 19.00 ++Anica in Jože Glušič, obl; za okužene z virusom 

petek, 28. avgusta, ob 16.00 
sklep oratorija s sveto mašo 

23. 
N 
E 21. NEDELJA MED LETOM 

8.00 
10.00 

za župljane 
+++Golobovi 

 

24. 
P 
O sv. Jernej, apostol 19.00 v zahvalo in blagoslov; +Franci Klavžar  

25. 
T 
O sv. Ludvik, kralj 

7.00 
19.00 

+Vinko Razboršek 
+Vida Kočevar 

 

26. 
S 
R sv. Terezija, mučenka 

7.00 
19.00 

+Vid Levičar 
+++Horvat in Milavec; +Jože Gale 

 

27. 
Č 
E sv. Monika, mati sv. Avguština 

7.00 
19.00 

+Mici 
+++Miklavčičevi; +++starša Grosek 

Več informacij na naši spletni strani: 

http://zupnije.rkc.si/lj-koseze/ 
 

28. 
P 
E sv. Avguštin, škof in cerk. učit. 

7.00 
16.00 

za srečno zadnjo uro 
+Vida Velkavrh 

 

29. 
S 
O Mučeništvo Janeza Krstnika 19.00 +Janez Grajzer; +Martin Špringer  

30. 
N 
E 22. NEDELJA MED LETOM 

8.00 
10.00 

za župljane 
+Peter Rot; +Marija Grosek 

 

31. 
P 
O sv. Pavlin, škof 18.30 +Vid Levičar, obl.; +Magda Pavlič  

ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA – KOSEZE, Podutiška c. 20, tel. 01/517-10-64, župnik Igor Dolinšek, e-mail: igor.dolinsek@rkc.si 
Uradne ure: petek od 8h do 9h, četrtek in petek od 17h do 18h. Ob nedeljah, praznikih in prvih petkih ni uradnih ur! Torek je župnikov prost dan. 
Številka transakcijskega računa: 0430 2000 3323 689  /  Številka transakcijskega računa Župnijske Karitas: 242 0390 5152 2966   

A
V

G
U

ST
 2

0
2

0
 


