Poslušajte, poslušajte me
in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Iz 1,13
5. januar 2020, leto XXIV, št. 2 (304)

ŽUPNIJSKA VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2020
1. KRSTI (v oklepajih so navedeni podatki za leto 2019)
V letu 2020 je bil zakrament svetega krsta podeljen 22 otrokom (21), 14 dečkom in 8 deklicam. Iz zakramentalno urejene
družine je bilo krščenih 11 otrok, 1 iz civilnega zakona, 10 pa iz zunajzakonske skupnosti.
Krščeni so bili na imena: Robert, Adrian, Aleksander, Ajda, Filip, Nai, Gabriel, Patrik, Jakob, Katarina, Celestina Izabela, Lan,
Nikolina, Sofija, Jurij, Nik, Mila, Ariana, Maj, Kris in Lara.
2. POROKE
Zakrament sv. zakona si je podelilo 5 parov (5). Vseh oklicanih je bilo 6 (8) parov.
3. POGREBI
S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 51 župljanov, 27 moških in 24 žensk. Povprečna starost umrlih je bila pri moških
75,7 let in pri ženskah 88,9 let. Najstarejša pokojna je dočakala 100 let, najmlajša pa 81 let; najstarejši pokojni je bil star 91 let,
najmlajši pa 50 let.
Previdenih za odhod v večnost (prejeti sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 17 rajnih, neprevidenih, ki so prejemali
zakramente, pa 8; nagla smrt je nastopila pri 11; 15 je bilo neprevidenih zaradi brezbrižnosti!
Če se odločite za žarni pogreb, izberite možnost, da se pred upepelitvijo z bogoslužjem v poslovilni dvorani na Žalah
ob navzočnosti duhovnika poslovite od telesa pokojnega.
4. OBHAJILA
V župniji Koseze je bilo podeljenih 31.000 sv. obhajil. Potrudimo se prejemati sveto obhajilo z iskreno vero in čistim srcem.
Za prve petke obhajava 22–25 v času korona virusa pa 40 bolnih, ostarelih in onemoglih. Veliko je vernikov, ki so bili še
nedavno živo povezani z župnijo, epidemija koronavirusa, starost ali bolezen pa jim onemogoča, da bi lahko prišli v cerkev k
zakramentom. Prosim, da video ogled svetih maš omogočite predvsem tistim, ki ne morejo priti v cerkev.
Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 17 otrok iz 3. razreda, letos pa se jih pripravlja 10. Slovesnost načrtujemo za nedeljo, 16.
maja.
5. NEDELJNIKI: »Koronačas« je močno zaznamoval tudi nedeljski obisk svete maše. Od maja do septembra je bilo pri
nedeljskih svetih mašah približno 200 vernikov in kar nekaj vernikov se je iz varnostnih razlogov udeležilo svete maše med
delovnimi dnevi. Zelo je opazna menjava generacij pri obisku delavniških jutranjih svetih maš. Številčno mogoče celo malo
več, predvsem pa je »koronačas« pomladil starostno sliko navzočih.
6. OGLED SVETIH MAŠ PO SPLETU: ob delavnikih s približno 150 naprav, ob nedeljah s 700 do 1000, ob praznikih pa tudi s
1700 naprav.
Kaj počnemo pred Najsvetejšim zakramentom?
Zremo Boga in ga poslušamo. To jeza marsikoga edini kraj in
edini čas v tednu, ko lahko odloži vse svoje misli in skrbi, ter ne
misli na nič drugega kot na ljubega Boga.
Demenca, ki nam v tem času najbolj grozi, je posledica naše
prenasičenosti … Zrenje Boga in čas, ko se človek nameni tudi
misliti samo na Boga, pomeni tisto dobrodošlo izpraznjenje misli
in srca, da nas lahko Bog napolni s svojo milostjo.
Pridite vsi, ki se utapljate v dolžnostih svojega poslanstva in
poklica, ter zaplavajte k rešitvi (četudi samo za 5 minut).
ŽELIM ŽIVETI MISIJON: poleg skupne molitve za uspeh
župnijskega misijona v sredo ob zvonjenju Ave Marija
poskušajmo najti še več priložnosti za molitev in s tem duhovno
osvežitev, prenovo samih sebe in vse župnije!
Takšna priložnost je vsak prvi četrtek od sklepa večerne
svete maše do 20.30. Tiho češčenje-adoracija Boga v
Najsvetejšem zakramentu. Biti z Njim in ga ljubiti!
NOVO ŽUPNIŠČE
Bogu in vsem vam darovalcem HVALA, da je župnišče pod
streho! Naslednji koraki pri gradnji bo vgradnja oken, strojnih in
elektroinštalacij (vodovoda, elektrike, ogrevanja). Ker smo za
prednostni korak izbrali nakup zemljišča okoli cerkve in novega
župnišča (v prihodnje to ne bi bilo več mogoče, ker bi priložnost
prav gotovo izkoristil kdo drug …), bomo finalizacijo objekta
(dokončno opremo) prepustili postopnosti in času, ko

bomo za posamezne dele opreme zbrali dovolj sredstev. To
lahko razumemo tudi kot priložnost, da z novim pastoralnim
središčem in njegovim opremljanjem še tesneje živimo (mogoče
se odločim in pomagam pri nakupu posameznega okna, vrat …).
Prav tovrstno veselje, nam vsem pa spodbudo, so naredili naši
ključarji, ki so zbrali sredstva za izdelavo vhodnih vrat in portala
novega župnišča.
Že pred začetkom gradnje so ključarji sklenili, da župljane v času
gradnje vsako nedeljo peljemo na ogled gradbišča. Žal nam je
epidemija to preprečila. Verjamem, da bo za to še veliko
priložnosti.
Res velika hvala vsem, ki s tako srčnostjo in veseljem spremljate
gradnjo našega novega župnišča in s svojo dobro voljo postajate
njegovi graditelji!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
RJ 50€, MŽ 50€, MH 60€, LN 150€, BA 200€, TI 2000€, LJO
500€, SJ 50€, PE 50€, DKO 500€, CVJ 450€, BA 200€, JS 50€,
JŠ 100€, AJ 60€, BN 25€, MNH 100€, ZF 100€, T 100€, HP
100€, JO 500€, LL 100€, PS 100€, ŽI 50€, K 3600€, BA 50€, ŽS
100€, ST 500€.
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Kako čudovito je, ko človeku zmanjka besed… Zdaj Ga lažje slišim …

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

P
O
N
T
O
R
S
R
E
Č
E
T
P
E
T
S
O
B
N
E
D
P
O
N
T
O
R
S
R
E
Č
E
T
P
E
T
S
O
B
N
E
D
P
O
N
T
O
R
S
R
E
Č
E
T
P
E
T
S
O
B
N
E
D
P
O
N
T
O
R
S
R
E
Č
E
T
P
E
T
S
O
B
N
E
N

sv. Angela, redovnica
sv. Milena, devica
Gospodovo razglašenje,
SVETI TRIJE KRALJI
sv. Lucija, mučenka
sv. Severin, opat

18.30 ++Antonija in Jože Može; +Anton Poje, obl.
7.00
18.30
8.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

+++Braunetovi
+++starša Horvat in Grdadolnik
+++Juvanovi
+++Horvat in Milavec; +++Droljc in Lotrič
za zdravje in blagoslov novonaseljenih stanovalcev
++++družine Ahčin
++starša Vera in Karel Höfferle
V čast Lurški Materi božji in svetemu Roku

sv. Julijan, mučenec

18.30 za duhovniške in redovniške poklice; +Jože Dragan

NEDELJA JEZUSOVEGA
KRSTA

8.00 za župljane
10.00 +Anton Kastelic, obl.

sv. Pavlin Oglejski, škof

18.30 za zdravje; +Peter Pavli

sv. Tatjana, mučenka
sv. Veronika, devica
sv. Oton, redovnik
sv. Pavel, puščavnik

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
+++, ki so si vzeli življenje; +Jure Prevc
v zahvalo
+Jože Duh; +Janko Jamnik
za dušno in telesno zdravje staršev
+++družine Plevel
+Marija Kadunc, obl.
+++Brančevi; +Marinka Žgajnar, 30. dan

sv. Marcel, papež

18.30 +++Taškov; v čast Svetemu Duhu

2. NEDELJA MED LETOM

8.00 za farane
10.00 +Polona Hrovat

sv. Marjeta Ogrska, redovnica

18.30 Bogu in Mariji v zahvalo; +++Cengrle, Šmid, Zupan

sv. Suzana, mučenka
sv. Boštjan, mučenec
sv. Neža, mučenka
sv. Vincencij, diakon

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za spreobrnjenje človeštva
+Francka Pekol
+Heli Rojec
+Vera Höfferle; po osebnem namenu
+++Lampret
za blagoslov družine
+Andrej Ahčin
+Ivan Hrovat

sv. Henrik, duhovnik

18.30 ++Štefka Poplatnik, obl.; +Marija Lončarič

3. NEDELJA MED LETOM,

svetopisemska nedelja

8.00 za župljane
10.00 ++++Andreja, Silvo in Silvester Belcian

Spreobrnjenje apostola Pavla

18.30 +Rado Droljc, obl.;+Franci Klavžar

7.00
18.30
7.00
sv. Angela Merici, redovnica
18.30
7.00
sv. Tomaž Akvinski, cer. učitelj
18.30
7.00
sv. Valerij, škof
18.30
sv. Timotej in Tit, škofa

vsako sredo ob zvonjenju
Ave Marija,
to je ob mraku.
Takrat PRIŽGITE SVEČO
in se pridružite
MOLITVI mnogih,
ki sočasno molijo molitev
za uspeh župnijskega misijona.

DOGODKI V JANUARJU 2021
12. januar
Seja ŽPS ob 19.30
Srečanje I. zakonske
skupine ob 20.15
13. januar
Srečanje II. zakonske
skupine ob 20.15
14. januar
Srečanje III. zakonske
skupine ob 20.15

Vsa srečanja
župnijskih skupin,
veroučencev, zakonskih in
mladinskih skupin
ali drugi sestanki
do nadaljnjega potekajo
prek elektronskih naprav.

+Francka Dolinšek
v zahvalo za molitev ob korona bolezni
+Majda Braune
za zdravje; +Simon Miklavčič, 30. dan
+Ladislav Perša
v zahvalo in blagoslov za 25 let zakonskega življenja
za zdravje
++Emil Pečovnik in brat Jože; +Peter Rot

sv. Martina, mučenka

18.30 ++Tone Lotrič; +Janez Kocjančič

4. NEDELJA MED LETOM,

8.00 za farane
10.00 +Ivan Hrovat

svetopisemska nedelja

MOLITEV
ZA USPEH MISIJONA

Več informacij na naši spletni strani:
http://zupnije.rkc.si/lj-koseze

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.
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