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Kdo bo obstal, ko se prikaže? Kajti on je
kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev.
Sédel bo kakor topilec in čistilec srebra in
očistil bo Levijeve sinove. Kakor zlato in
srebro jih prečisti, da bodo darovali
Gospodu daritve, kakor je prav.«
Mal 3, 2–3

Naj postno vodilo LJUBITI MALENKOSTI, LJUBITI DARILA postane tudi tvoja postna vaja
Oni dan mi je padel kruh na tla, na droben pesek na gradbišču novega župnišča, tako da je dobesedno počrnel ter bil poln večjih in
manjših kamnitih zrn. Stresal sem ga, kolikor sem mogel, ga drobil, a ni nič pomagalo. Ker sem se hotel držati svojih načel, sem ga
moral pred delavci hočeš nočeš pojesti takega, kot sem ga držal v roki, čeprav je pod mojimi že nekoliko načetimi zobmi hrskalo in
škripalo, da sem se kar potil. A tako pač je. Vrednota je vrednota in to ni več, če ti ni kdaj žal za to. »Če kruhek pade ti na tla, poberi
in poljubi ga.« Marsikomu se zdi ta misel iz starih časov neumna, saj je košček kruha zdaj mogoče dobiti že za borih nekaj centov in
česa tako cenenega zato res ni treba ljubiti.
Menda se na svetu zavrže tretjina vse pridelane hrane. To sem izvedel od svojega razgledanega prijatelja in ostal odprtih ust. Tretjina!
A sem mu verjel. Ker sem nekega zgodnjega sobotnega jutra, še v temi, ko sem šel maševat k našim redovnicam, videl nekega
mladeniča malo temnejše polti, kako je skušal iz smetnjakov izbezati tisto zavrženo tretjino, ki je je na Zahodu preveč in ki je manjka
v državah tretjega sveta. Ali pa na koseških ulicah. Takrat sem se odločil, da bo tista o ljubem kruhku spet moja vsakdanja rima. Ne
zaradi hrane, zaradi človeka. Zaradi tistega neimenovanega mladeniča, ki vsako jutro išče svoje življenje na dnu smetnjakov in ki ga
v temi svojega preobilja težko opazimo. Kot težko opazimo drobtino na robu polnega krožnika.
Malo hvaležnosti premoremo. Hrana nam je samoumevna, in dokler bo tako, bo vse bolj dolgočasna. Kmalu ne bo zadostovala sol iz
Sečovelj, potrebovali bomo tisto s Himalaje, pa super živila in sto vrst kruha. Potrebovali bomo Tomaža in Emo, Gordona Ramsayja
in preostale iz njihove druščine, potrebovali bomo resničnostni šov s hrano v glavni vlogi in vse več opolzkosti. Kruha in iger! Hkrati!
Zato je stara »pesem« o kruhku na tleh lahko naša kandidatka za pesem Evrovizije. Morala bi zaškripati v zobovju Evrope, morala bi
jo malce zaboleti in zaskrbeti, kot množica z juga … Kruh na tleh je grenko zdravilo za prenasičene želodce Evropejcev, ker je dar, ki
nekaj sporoča. Umazani kruh je zame kot od toče in zmrzali poškodovana trta, kot podivjano vreme in umazani ljudje, ki brskajo po
mojem smetnjaku.
Ljubiti kruhek na tleh pomeni ljubiti malenkosti in ljubiti darila. Oboje je težko in oboje je potrebno. Ljubiti malenkosti pomeni, da spet
postaneš pozoren in občutljiv, ljubiti darila pa pomeni, da živiš kot nekdo, ki je nemočen, tudi če ima vse, in ki se pusti biti od koga
odvisen in obdarovan. Tisti umazani kruhek je moral biti umazan, da sem se sklonil in priznal svoje napake. To je pot spreobrnjenja,
da spet postaneš ponižen pred hrano in življenjem. Kruhek na tleh boli. In kogar boli, začenja imeti hrano rad in začenja imeti rad
človeka ob sebi. Tistega, ki nima. Kdor zmore poljubiti kruhek na tleh, zmore poljubiti gobavca in poljubiti življenje takšno, kakršno je.
Vse je naš vsakdanji kruh.
In odpusti nam naše dolge. Tam smo, na tleh, kjer je naš vsakdanji kruh. In nekdo nas od tam vsak dan pobira in dviguje k ustom.
Nekomu smo vsakdanji kruh.

Blagoslovljen, milostni postni čas vam želim!

PETKOVI POSTNI VEČERI po Zoomu ob 19.15
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni se vsakoletni Koseški
postni večeri selijo v spletno okolje in bodo dostopni prek
videokonferenčnega sistema Zoom.
Načrtovani župnijski misijon bo v sklopu tematskih petkovih
postnih večerov potekal že v februarju in marcu. S tematikami,
ki bodo sorodne kot misijonske (te bodo predvidoma potekale
ob koncu tedna, od petka do nedelje), želimo že v postnem času
nagovoriti različne ciljne skupine v župniji – zakonce in družine,
mlade ter vernike v tretjem življenjskem obdobju – oziroma vse
občestvo.

Kako ustvariti povezavo na svojem računalniku, tablici ali
telefonu in se pridružiti posameznemu tematskemu večeru, si
preberite na župnijski spletni strani.
19. februar 2021
dr. Slavko Krajnc: Gostitelj, gost in gostoljubje
26. februar 2021
Katoliška mladina: Postajaj vse bolj mladosten
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
MJ 50€, BPZ 500€, FJ 150€, BP 350€, KTS 500€, PBM 100€,
SBV 50€, EP 20€, LM 130€, BJ 50€, BMI 200€, DE 100€, KI
50€, ZOJ 100€, RKJ 200€, SŽ 60€, AS 50€.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!

ŽELIM ŽIVETI MISIJON
Poleg skupne molitve za uspeh župnijskega misijona vsako
sredo ob zvonjenju Ave Marija poskušajmo najti še več
priložnosti za molitev in s tem za duhovno osvežitev, prenovo
samih sebe in vse župnije!
Takšna priložnost bo v četrtek, 4. februarja, od sklepa
večerne svete maše do 20.30. Tiho čaščenje Boga v
Najsvetejšem zakramentu. Biti z Njim in ga ljubiti!
POKOPANI v novembru, decembru in januarju
+Gabrijela Kovač, +Dragan Radovanović, +Anđa Kujavec, +Ana
Skol, +Dejan Joksimović, +Mara Arčon, +Vlasta Jungling,
+Janez Lončarič, +Milovan Djurković, +Marinka Žgajnar,
+Simon Miklavčič, +Andrej Trdan, +Herma Kalčič, +Dragica
Duralija, +Berta Muc, +Anton Muc, +Mirko Zakrajšek, +Irma
Gregorinčič, +Milojka Prelesnik, +Jože Golmajer, +Jožica Ilić,
+Hildegarda Milosavljević, +Mojca Cajnko.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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sv. Brigita Irska, opatinja

18.30 +Anton Lotrič; +Marta Arčon

Jezusovo darovanje –
svečnica

8.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

sv. Blaž, mučenec
sv. Oskar, škof

prvi petek
prva sobota
5. NEDELJA MED LETOM
sv. Hieronim, redovnik
sv. Apolonija, mučenka
bl. Alojzij Stepinac, škof
sv. Lurška Mati Božja
sv. Erna, mučenka

+Marija Bajec, obl.
++++družine Pavli; +Herma Kalčič, 30. dan
za blagoslov pri zdravljenju
+Milan Špacapan,obl;+Blaž Farič;+Silva Zver, 7. dan
+Dejan Joksimovič
v čast srcu Jezusovemu;+Milojka Prelesnik, 30. dan
+Andrej Ahčin
zah .molivcem prednikom; +Jože Golmajer, 30. dan
za duhovne poklice in svetost poklicanih
18.30
+++Jaklič, Crnčan, Vidmar in Repar
8.00 za župljane
10.00 +Justi Šipelj, obl.
18.30 +Tone Lotrič; ++Franc in Ivanka Rožnik
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje
+++Šmon in Letnar; +Mirko Zakrajšek, 30. dan
+Majda Braune
+Olga Novak; +Marjan Vupotič
+Majda Braune
++Meta in Risto Arnavtovski
++Mihela Šterbenc in Francka Praprotnik
+Janko Jamnik

sv. Kristina, vdova

18.30 ++++Lorenci in Farič; +Marija Tomec

6. NEDELJA MED LETOM

8.00 za farane
10.00 +Peter Rot

sv. Klavdij, redovnik

18.30 +Francka Dolinšek; +++Uštar

sv. Julijana, mučenka
sv. Silvin, škof

+++ pepelnica
sv. Flavijan, škof
sv. Bonifacij, škof

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje;
++starša Amanda in Rihard Mahkovec; +Jožef Smej
po namenu
+++Sitarjevi; +Vid Levičar in +soseda
+++starša Čop, obl.
+++Mara, Franjo Marjanovič in Branko Matoic
v čast Srcu Jezusovemu
+Janez Lončarič

sv. Frančišek in Jacinta, pastir. 18.30 ++++Šmon in Letnar; za domovino
1. POSTNA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 +Ivan Kadunc, obl.

Sedež apostola Petra

18.30 +Franci Klavžar; +Katarina Jeretin

sv. Polikarp, škof in mučenec
sv. Matija, apostol
sv. Valburga, opatinja
sv. Aleksander, škof

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje
+Martin Špringer
po namenu
k sv. Roku za obvar. pred COVID; +Matevž Kočevar
za zdravje
za zdravje
+Majda Braune
v zahvalo (L)

sv. Baldomir, spokornik

18.30 ++++družin Ložar; +Marjan Širca

2. POSTNA NEDELJA

8.00 za farane
10.00 +Denis; Micka, Francka, Vinko in Vinko Dolinšek

MOLITEV
ZA USPEH MISIJONA
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 FEBRUARJU 2021
2. februar
Blagoslov sveč
3. februar
Srečanje II. zakon. skupine ob 20.15
4. februar
Srečanje III. zakon. skupine ob 20.15

9. februar

Srečanje I. zakon. skupine ob 20.15

17. februar
Pepeljenje
19. in 26. februar
Molitev križevega pota
ob 18.00
Vsa srečanja
župnijskih skupin, veroučencev,
zakonskih in mladinskih skupin
ali drugi sestanki
do nadaljnjega potekajo
prek elektronskih naprav na
daljavo.

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: 0430 2000 3323 689 / Številka transakcijskega računa Župnijske Karitas: 2420 3905 1522 966

