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Dragi sveti Miklavž! 
Morda me tokrat ne boš prepoznal po pisavi. Drugačna je kakor takrat, ko sem ti pisal kot otrok, z ročicami, umazanimi od flomastra, 
in s sijočimi očmi, ki so v resnici verjele, da boš moje pismo vzel s police, ga prebral in izpolnil želje, ki sem ti jih napisal z nerodnimi 
črkami. Koliko stvari se je spremenilo od takrat, ko sem ti zadnjič pisal. Ta večer pa je še vedno isti kot takrat. In v njem sem vsako 
leto isti tudi jaz: majhen otrok, ki z vznemirjenjem čaka tvoj tihi prihod – in ti piše pismo. Ker želim biti nocoj, vsaj za en večer, spet 
tako preprost, kot sem bil takrat. 
Ni lahko, veš. Vmes so me ljudje hiteli prepričevati, da ne obstajaš. Da te ni. Da ne hodiš po hišah in ne deliš darov tistim, ki te prosijo 
zanje. Da si samo maska, za katero stoji navaden človek. Kako sem bil neumen, da sem jim verjel … Pustil sem jim, da so ubili otroka 
v meni. Otroka, ki verjame v dobroto, v lepoto, v čudeže. Otroka, ki se zna veseliti tako majhnih stvari, kot je jabolko ali čokolada. 
Otroka, ki si zna vzeti čas za take traparije, kot je pisati pismo Miklavžu. Otroka, ki živi preprosto, ker ve, da je treba samo prositi, pa 
bo dobil. Otroka, ki ve, da bo Miklavž nocoj zagotovo prišel, ker ga ima rad. 
Nocoj je spet ta tihi večer pričakovanja … Kako ga imam rad! Veš, da spet verjamem? Veš, da verjamem, da boš prišel tudi nocoj? 
Tudi če sem sam sredi velikega mesta in tu ni mame in očeta, da bi na skrivaj nastavila nekaj fig, arašidov in bombonov, niti prijateljev, 
ki bi me obiskali, niti ljudi, ki bi se mi hoteli skrivaj zahvaliti, niti tako norih neznancev, ki bi sredi noči tekali okrog in na kljuke vrat 
nastavljali preproste darove, kakršni sredi noči razsvetlijo oči, vajene teme. 
Verjamem, ker vedno prideš. Zato te prosim, dragi Miklavž, prinesi mi več veselja in manj zagrenjenosti. Prinesi mi poguma, moči in 
volje za vsakdanje napore, prinesi mi potrpežljivosti in spoštovanja. Prinesi mi kakšno sporočilo človeka, da me ima rad, ker je to tako 
lahko pozabiti. In prinesi mi tudi čokolado, fige, dateljne, morda tudi kak mehek šal, da ne bom pozabil, da me tudi v mrazu obdajata 
dobrota in lepota. In prinesi mi česa preveč, da bom znal dajati tistim, ki imajo premalo. 
Dragi sv. Miklavž, tole pismo te bo čakalo na mojem oknu. Pojdi najprej k tistim, ki imajo mnogo premalo ljubezni, kruha in miru. V 
tem čudovitem večeru pojdi najprej k tistim brez doma in družbe, veliko jih poznam in veseli te bodo. Potem pa pridi tudi k meni in se 
ustavi za trenutek, samo toliko, da bom spet vedel, da me imaš rad. Da bom spet postal kot otrok. Vesel te bom, tvoj … 

ADORACIJA V TIŠINI  
četrtek, 2. december 
Od sklepa večerne svete maše do 20.30 v tihem čaščenju Boga 
v Najsvetejšem zakramentu. Pridite in molite za osvežitev in 
prenovo samih sebe ter vse župnije. Z enim samim namenom: 
Biti z Njim in Ga ljubiti! 
 

»KORONA«, A MIKLAVŽ VSEENO PRIDE "#$% 
sobota, 4. december 
Še malo in obiskal nas bo sveti Miklavž. Prišel bo kljub epidemiji, 
vendar bo srečanje z njim potekalo nekoliko drugače. Srečanje 
z njim in prejem darila bosta potekala po tako imenovanem 
»drive in« sistemu. 
V soboto, 4. decembra, ob 10.30 se pripeljete na parkirišče pred 
novo župnišče (nič ne izstopate iz avtomobila), spustite stekla 
pri avtomobilu, Miklavž pa vas bo pozdravil in vam izročil 
simbolično darilo. Nato nadaljujete pot proti domu. 
 

ADVENTNA PRIPRAVA IN BOŽIČNO PRAZNOVANJE 
Na prvo adventno nedeljo se je začelo adventno veroučno 
gibanje Otroci za otroke v stiski. V veroučni šoli so otroci dobili 
adventni koledar, ki ga radi prebirajte v krogu družine.  
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
S spevom »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« bomo začeli v 
četrtek, 16. decembra, večerno sv. mašo. Prosim starše, da 
svoje otroke pripeljejo vsak večer, da bodo lahko v procesiji 
nosili kipa Jožefa in Marije ter nam pomagali »bližati se« 
Betlehemu. Po vsaki sveti maši lahko dve družini odneseta kipa 
sv. Jožefa in Marije domov. Družina ob teh »gostih« zmoli 
večerno molitev.  
 

BETLEHEMSKA LUČ 
Katoliški skavti jo bodo prinesli v našo župnijo v soboto, 18. 
decembra, k večerni sveti maši. Vsak dan po maši boste lahko 
plamen, ki je bil prižgan v mestu Jezusovega rojstva, odnesli 
domov. 
 

SPOVEDOVANJE 
V nedeljo, 19. decembra, bosta vse dopoldne v spovednici na 
voljo dva spovednika. 
Naše srce je kraj rojstva Odrešenika. Naj Njegovo usmiljenje 
pomaga, da bom po opravljeni sv. spovedi Rojstvo doživel tudi 
sam. 
 

OBISK BOLNIH IN ONEMOGLIH 
Pred letošnjimi božičnimi prazniki bova obiskala ostarele in 
onemogle ter jim prinesla svete zakramenta v sredo, 22., in 
četrtek, 23. decembra dopoldne. 
 

KAJENJE IN KROPLJENJE 
To katoliško družinsko bogoslužje združuje: molitev veselega 
dela rožnega venca, kajenje in kropljenje jaslic ter bivalnih 
prostorov. To bogoslužno dejanje je prošnja Bogu po varstvu in 
blagoslovu bivajočih ljudi in dobrin. Dejanje se ponovi na vse tri 
svete večere: pred božičem, novim letom in Svetimi tremi kralji. 
 

KOLEDNIKI 
Župnijski koledniki bodo odšli na pot 26. decembra, če bodo to 
dopuščale epidemične razmere.  
 

BLAGOSLOV OTROK 
Na nedeljo Svete družine, 26. decembra, bo pri sveti maši ob 
10. uri blagoslov otrok. 
 

POKOPANI V NOVEMBRU 
+Mila Rapaić in Breda Marija Magajna.  
Gospod, daj jima večni pokoj! 
 

DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE 
GSM 300 €, JA 50 €, BV 40 €, GAZ 500 € in JJU 500 €.    
Bog povrni vašo dobroto! 
 
 
 
 
 

 

»… v sleherni svoji molitvi zmeraj  
z veseljem molim za vas vse ...  

Prepričan sem, da bo on,  
ki je začel v vas dobro delo,  

to delo dokončal  
do dneva Kristusa Jezusa.«  

Flp 1,4–6 
 



 
 
 

1. 
S 
R 
E 

sv. Eligij, škof 7.00 
19.00 

+Peter Kern 
+Ivka Tepina; +Slavka Valentinčič, 30. dan BRALCI BOŽJE BESEDE 

 
1. adventna nedelja 

sobota ob 19.00: Pavle Šijanec 
nedelja ob 8.00: 

Franci in Sabina Zajec 
nedelja ob 10.00: 

Ana Ahačevčič in Vera Petrišič 
 

2. adventna nedelja 
sobota ob 19.00: Lara Marinček 

nedelja ob 8.00: 
Tevž Globokar in Katja Pogač 

nedelja ob 10.00: 
7. razred 

 
3. adventna nedelja  

sobota ob 19.00: Sonja Dajnko 
nedelja ob 8.00: 

bogoslovci 
nedelja ob 10.00: 

bogoslovci 
 

4. adventna nedelja 
sobota ob 19.00: Mojca Bertoncel 

nedelja ob 8.00: 
Andraž Slakan in Marjana Kocjančič 

nedelja ob 10.00: 
Blaž in Andreja Valič 

 
Božič 

petek ob 17.00: Matej Bulc 
ob 24.00: 

Žiga Štrukelj in Olga Duh  
sobota ob 8.00: 

Andreja in Monika Droljc 
sobota ob 10.30: 

Marta Mehle in Krek Marcel  
sobota ob 19.00: 

Alenka Höfferle Felc 
 

nedelja Svete družine 
nedelja ob 8.00: 

Polona Črnigoj in Mihela Leskovar 
nedelja ob 10.00: 

Peter Lovšin in Katarina Jerkovič  
 

Silvestrski večer 
petek ob 17.00: 

Breda Dobre 
 

Novo leto – Marija, Božja mati 
sobota ob 10.00: Stane Kadunc 

sobota ob 19.00:  
Pavle in Marija Trdan 

 
2. nedelja po božiču 

nedelja ob 8.00: 
Jan Bartolj in Anita Petrovčič 

nedelja ob 10.00: 
Gregor in Helena Šijanec 

2. 
Č 
E 
T 

sv. Natalija, mučenka 7.00 
19.00 

+++Đokić in Ljucović 
+Marija Bratuž; +++Marinovi 

3. 
P 
E 
T 

sv. Frančišek Ksaver, redovnik 7.00 
19.00 

+++čistilke cerkve 
+Janez Lončarič, obl.; +Mila Rapaić 

4. 
S
O
B 

sv. Barbara, mučenka 19.00 +++Pollakovi; +++Lorenci in Farič 
za duhovne poklice in njih svetost  

5. 
N
E 
D 

2. ADVENTNA NEDELJA 8.00 
10.00 

za farane 
+Marija in Jakob Oblak; v čast sv. Judu Tadeju 

6. 
P
O
N 

sv. Nikolaj, škof 19.00 +++Sitarjevi; +Alojz Debevec; +Francka Dolinšek 

7. 
T
O 
R 

sv. Ambrož, škof 7.00 
19.00 

+++Đokić in Ljucović 
+Dominik Strašek; +++družin Špolad in Zadergal 

8. 
S 
R 
E 

Brezmadežno spočetje  
Device Marije 

8.00 
19.00 

v priprošnjo Brezmadežni za zdravje 
+++in živi Petrišičevi; +Neža Ivanuša 

9. 
Č 
E 
T 

sv. Valerija, mučenka 7.00 
19.00 

+Dejan Joksimovič 
+++Franci, Marija in Lojze; ++Metka in Rezka Lesar 

10. 
P 
E 
T 

sv. Loretska Mati Božja 7.00 
19.00 

++Marjan in Franc Mihelčič 
+Terezija Kustec; +Ana Širca 

11. 
S
O 
B 

sv. Damaz I., papež 19.00 +++družin Ivanuša in Trstenjak; +Janez Babnik ++Ivana 
Novak in Minka Babnik 

12. 
N 
E 
D 

3. ADVENTNA NEDELJA 8.00 
10.00 

za župljane 
++Adriana in Janez Bernik; +++Smodinovi 

13. 
P
O
N 

sv. Lucija, devica 19.00 ++Dominik Strašek; v zahvalo sv. Luciji; +++starši Žgajnar 

14. 
T
O 
R 

sv. Janez od Križa, duhovnik 7.00 
19.00 

+Francka Dolinšek 
za duše v vicah; +++Janez in rodbina Grajzar 

15. 
S 
R 
E 

bl. Marija Krizina Bojanc, muč. 7.00 
19.00 

za zdravje po namenu 
+Ignac Hriberski; +Ivan Hrovat 

16. 
Č 
E 
T 

sv. Albina, mučenka 7.00 
19.00 

+Ivka Tepina 
++Marija in Vinko Ložar; +Zinka Zalokar 

17. 
P 
E 
T 

sv. Lazar iz Betanije, spokornik 7.00 
19.00 

+Ivana Novak  
+Vid Levičar in Davorin Sevšek; +Janez Babnik; +Mila 
Rapaić 

18. 
S
O 
B 

sv. Teotim, mučenec 19.00 +Frančiška Gabrijel; za zdravje in Božje varstvo;  
+Ana Širca 

19. 
N 
E 
D 

4. ADVENTNA NEDELJA 8.00 
10.00 

za farane 
+++Jože Dragan in družine Janc; po namenu (B) 

20. 
P
O
N 

sv. Evgen, mučenec 19.00 +David Picek; +Droljc in Lotrič; +Iva Rapaić 

21. 
T
O 
R 

sv. Peter Kanizij, duhovnik 7.00 
19.00 

v dober namen 
za moč, pogum in vero; +Franc in Slavka Ivanuša 

22. 
S 
R 
E 

sv. Izrael, duhovnik 7.00 
19.00 

v zahvalo Mariji za Božje varstvo pri okrevanju 
++starša Može; +Ivka Tepina 

23. 
Č 
E 
T 

sv. Ivo, škof 7.00 
19.00 

za blagoslov v zakonu 
+Milena Ivanetič; +Jože Žalar 

24. 
P 
E 
T 

sv. Adam in Eva 
sveti večer 

7.00 
17.00 
23.30 

+++družine Plevel; za duše v vicah 
+Slavko Lešnjak, obl. 
za farane 

25. 
S
O 
B 

BOŽIČ, Gospodovo rojstvo 
8.00 

10.30 
19.00 

za dar življenja; +Peter Pavli, obl. 
+Peter Rot 
+Ivanka Novak 

26. 
N 
E 
D 

SVETA DRUŽINA 
sv. Štefan, prvi mučenec 

8.00 
10.00 

za župljane 
+Jolanda Bobič; za domovino Slovenijo DOGODKI V DECEMBRU 

 
29. november 

Začetek devetdnevnice  
pred Brezmadežno, ob 19.00 

 
1.december 

Srečanje katehetov, ob 17.45 
Srečanje II. zakonske skupine, ob 20.15 

 
2. december 

Srečanje III. zakon. skupine ob 20.15 
 
 

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

27. 
P
O 
N 

sv. Janez, apostol 
božična osmina 19.00 +Ivka Tepina; ++Anton in Zofija Merčep 

28. 
T 
O 
R 

sv. nedolžni otroci 
božična osmina 

7.00 
19.00 

+Ivan Kadunc 
+++starša Benčina in duše v vicah; +Ivana Novak 

29. 
S 
R 
E 

sv. David, kralj 7.00 
19.00 

+Minka Babnik 
++Dominik Strašek; ++Franci in Poldka Babnik 

30. 
Č 
E 
T 

sv. Vincencija, redovnica 
božična osmina 

7.00 
19.00 

+Minka Babnik 
za zdravje po namenu 

31. 
P 
E 
T 

sv. Silvester, papež 
sveti večer 

7.00 
17.00 

v čast Srcu Jezusovemu 
v zahvalo 

1. 
S
O
B 

NOVO LETO 
Marija, Božja mati 

10.00 
19.00 

+David Leskovec 
za farane 

2. 
N
E 
D 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 8.00 
10.00 

za župljane 
v priprošnjo Svetemu Duhu 

 
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   
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