To govorí Gospod: »Tebe, sin človekov,
sem postavil za stražarja Izraelovi hiši.
Kadar slišiš besedo iz mojih ust,
jih posvári v mojem imenu!

Ezk 33,7

1. september 2020, leto XXIII, št. 10 (300)

KOSEŠKO ŽUPNIJSKO OBČESTVO V ZRCALU ŽIVLJENJA PRVIH KRŠČANSKIH SKUPNOSTI
Zadnji meseci so dodobra pretresli naš način življenja. Epidemija koronavirusa prinaša v naš vsakdan in tudi v naše odnose nekatere
omejitve, ki jih doslej nismo bili vajeni. Toda obenem so prav te preizkus naše vere in njene največje zapovedi, ljubezni do bližnjega.
To, da smo se pripravljeni v svoje dobro in dobro drugih odpovedati udobju ter odgovorno upoštevati navodila o razkuževanju rok in
pravilnem nošenju mask, je naše najboljše spričevalo, ki pokaže, da smo pripravljeni bližnjega ljubiti tudi takrat, ko nas doleti kaj
neprijetnega. Razveseljivo je videti, da se je po prvem valu epidemije koronavirusa število navzočih pri svetih mašah med tednom
povečalo, kar je znamenje, da čutimo z župnijo in postajamo še bolj povezani; ob nedeljah pa pogrešamo mlade družine z otroci.
V obdobju, ki je pred nami, nas čaka nekaj lepih izzivov, ki bodo medsebojno povezanost še utrjevali. Veselimo se gradnje novega
župnišča, katerega namen je, da postane ne le župnikovo bivališče, ampak dom nas vseh; v prostorih, ki bodo to omogočali, se bomo
z veseljem srečevali. O tem, kako naj nas gradnja župnišča še bolj poveže med seboj, že razmišljajo člani naših župnijskih skupin in
nam pripravljajo izzive, ki nam bodo pri tem v pomoč. Poleg gradnje župnišča pa se bliža tudi gradnja naše osebne vere, ki jo bomo
utrjevali med župnijskim misijonom. Da se bomo nanj lažje pripravili, boste v kratkem prejeli kratko molitev, s katero se bomo uglasili
na to notranjo prenovo naših src.
.
ADORACIJA V TIŠINI
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!
VESELJE DO GLASBE
Kako veselje do glasbe najlažje deliti, predati svojim otrokom?
Kako v njih odkriti nadarjenost in jih spodbuditi pri prvem
muziciranju? Verjetno z zgledom. Zato vabimo družine – starše
in otroke –, da v prihodnjem šolskem letu enkrat na mesec
skupaj s petjem in igranjem sodelujemo pri nedeljski sveti maši.
Kako? Na župnijski spletni strani bomo objavili pesmi, ki jih
bomo prepevali tisto nedeljo – zato doma skupaj pojte in igrajte,
pol ure pred sveto mašo pa bo v cerkvi skupna vaja. Če bo vsak
prispeval toliko daru, kolikor ga lahko, bo gotovo lepo. Več
informacij na župnijski spletni strani.
VEROUČNI URNIK 2020/2021
Objavljen je na župnijski spletni strani. Vpis otrok v veroučno
šolo bo potekal v torek, 1. septembra, za veroučence od 1. do
5. razreda od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00 ter v sredo, 2.
septembra, od 15.00 do 18.00 za ostale razrede.
Župnija bo veroučne učbenike – katekizme POSODILA vsem
veroučencem. Otroci plačajo le izposojnino, ki je 3€, morebitno
uničenje ali izgubo učbenika pa ob koncu leta v celoti. (Delovni
zvezki so delovno gradivo in zato niso v izposoji.)
Prispevek za katehete in učne pripomočke ter kurjavo ostaja
enak kot v preteklih letih – 17€.

OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE MARIJE
BOŽJE MATERE - 8. in 13. september
Obletnico posvetitve župnijske cerkve obhajamo na mali
šmaren, zunanjo slovesnost pa navadno naslednjo nedeljo.
Tako se bomo 56. obletnice spominjali na praznik Marijinega
rojstva – mali šmaren, župnijsko žegnanje pa obhajali v nedeljo,
13. septembra, pri obeh svetih mašah. Zaradi novega
koronavirusa in z njim povezanih okoliščin zunanjega
praznovanja letos ne bo.
DOPUST, DARILNI BON IN ŽUPNIJSKE POČITNICE
»Župnijske počitnice« so tu! Zaradi odgovornosti in previdnosti
bo prevoz v Veržej (Zavod Marianum, Pušenjakova ulica 1) v
domeni vsakega posameznika. V recepciji se lahko prijavite že
v četrtek, 24. septembra, od 12. ure naprej. Nočitev z zajtrkom
stane 28€, doplačilo za morebitno kosilo je 4€. Vračamo se v
nedeljo popoldan. Vsak udeleženec se bo lahko pridružil

načrtovanemu programu ali pa si sam organiziral posamezen
dan. Skupni bodo obedi, molitev in sveta maša.
KRŠČENA V AVGUSTU
Celestina Izabela Vujasinović in Lan Bezjak
POKOPANA V AVGUSTU
+Pavel Nograšek in +Marko Vokal.
Gospod, daj jima večni pokoj!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
ŽS 50€, NAL 150€, TM 60€, KP 100€.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
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23. NEDELJA MED LETOM
Angelska nedelja

+Jožko Pirnat, obl.
+Nana Božič
+Marija Žebavec, obl.
+Agnes Milavec;+Janez Kotnik, obl.;+Marija Purkart,30
v zahvalo za lepo romanje
+Marjan Vaupotič
++Marjan in Franc Mihelčič
+Janez Kocjančič, obl.
+Peter in Marija Plemenič;
18.30 za duhovne poklice in njih svetost
8.00 za farane
10.00 +++Gradišek, obl.

sv. Regina, mučenka

18.30 +++Stane in Milka Mustar, obl.; po namenu darovalca

Rojstvo Device Marije
Mali šmaren

8.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

sv. Tilen, opat
sv. Marjeta, devica
sv. Gregor Veliki, papež
sv. Rozalija Sicilska, devica

prvi petek

sv. Mati Terezija, redovnica

prva sobota

sv. Peter Klaver, misijonar
sv. Nikolaj Tolentinski, spokor.
sv. Bonaventura, redovnik

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje
+Ivan Hrovat
v zahvalo Brezjanski Materi Božji
++Jurij Trstenjak; +Anica Dovč; +Katarina Jeretin
+Štefka Poplatnik
+Cene Plevel; v zahvalo (P)
za domovino
po namenu; +Ernest Farič, obl.

sv. Marijino ime

18.30 +Magda Pavlič; ++Amalija in Alojzij Pintarič

24. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane
10.00 +++Marija in France Bernik

Povišanje svetega križa

18.30 po namenu darovalca; po namenu darovalca

Žalostna Mati Božja
sv. Ljudmila, kneginja
sv. Robert Bellarmino, škof
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

po namenu
v čast in zahvalo Žalostni Materi Božji
po namenu
+Agnes Milavec; ++Angela in Ivan Šabič
+Janez Lampič, obl.
+Peter Rot
+Martin Špringer
+++Miklavčičevi

sv. Januarij, škof

18.30 pozabljene duše v vicah; +++Branko in starša Mrzlikar

25. NEDELJA MED LETOM
Nedelja svetniških kandidatov

8.00 za farane
10.00 +Peter Rot; +Hinko Drnovšek
++starša in Franci Čarman;
18.30
+++Jože, Antonija, stari starši Može
7.00 +++Sitarjevi
18.30 +Matilda Kopajtić
7.00 +++družine Pavli
18.30 po namenu darovalca; +Marija Poje
7.00 v dober namen
18.30 +Jolanda Bobič
7.00 v čast Srcu Jezusovemu
18.30 +David Picek

sv. Matej, evangelist in apostol
sv. Mavricij, mučenec
sv. Pij, redovnik in spovednik
bl. A. M. Slomšek, škof
sv. Nikolaj, kmet
sv. Kozma in Damijan,
mučenca, zavetnika zdravnikov
26. NEDELJA MED LETOM
Slomškova nedelja
sv. Venčeslav, mučenec
sv. Mihael, Gabriel in Rafael
sv. Hieronim, duhovnik

18.30 v čast in zahvalo Karmelski Materi Božji
8.00 +++starša in Janez Gantar
10.00 +Frančiška Golobič
18.30 +Vera Höfferle; ++Franc in Marija Mihelič
7.00
18.30
7.00
18.30

+Janez Kotnik
++Ana in Mojca Pungerčič
+Iztok Perpar
+Agnes Milavec; +Katarina Jeretin

BRALCI BOŽJE BESEDE
23. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Mira Šijanec
nedelja ob 8.00:
Tevž Globokar, Olga Duh

nedelja ob 10.00:

Mojca Bertoncel, Veronika Zorko
24. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Peter Šabič
nedelja ob 8.00:

Andraž Slakan, Urška Slakan

nedelja ob 10.00:

Marcel Krek, Mateja Komel Snoj
25. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Mateja Marolt
nedelja ob 8.00:
Pavle in Marija Trdan

nedelja ob 10.00:

Martina Bobič, Ingrid Marolt
26. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Alenka Höfferle Felc
nedelja ob 8.00:
Peter in Filip Lovšin

nedelja ob 10.00:

Slavko in Valerija Purič

DOGODKI V SEPTEMBRU:
Urnik svetih maš
Od 31. avgusta so večerne svete
maše ob 18.30.
1. september
Seja ŽPS ob 18.30
1. in 2. september
Vpis veroučencev v veroučno šolo
3. september
Srečanje članov Župnijske Karitas
ob 17.30
4. september
Obhajilo bolnih in onemoglih na
domu
Priprava na krst ob 16.30
8. september
Obletnica posvetitve župnijske
cerkve Marije Božje Matere
13. september
Obhajanje župnijskega žegnanja
20. september
Katehetska nedelja in blagoslov
koles, skirojev, rolk in rolerjev
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.
Številka transakcijskega računa: 242 0091 0441 0229 / Številka transakcijskega računa Župnijske Karitas: 242 0390 5152 2966

