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DIAKONSKO POSVEČENJE 
V soboto, 25. junija 2022 ob 10.00, bo v koseški cerkvi Marije Božje Matere slovesnost, ko bo našega  župljana Blaža Zorka nadškof 
Stanislav Zore OFM  posvetil v diakona.  
Ob tej priložnosti je morda potrebno, da spregovorimo nekaj besed o pomenu te službe. Beseda »diakon« je grškega izvora. Izhaja iz besede 
diákonos, ki pomeni strežnik, služabnik. Iz tega izhaja beseda »diakonija«, ki pomeni služenje, kar je tretja temeljna razsežnost krščanske 
vere. Službo diakona so vpeljali že apostoli, ko so ugotovili, da jim primanjkuje časa za strežbo pri mizi in druge dobrodelne dejavnosti. V 
Apostolskih delih beremo: »Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki 
uživajo ugled in so polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede« (Apd 
6,2–4). Apostoli so na izbrane može položili roke, kar pomeni, da so jih posvetili za službo, ki jim je bila namenjena, in ti so za opravljanje 
službe prejeli tudi Svetega Duha. Že takrat so jih imenovali diakone. V prvih stoletjih so delo diakonov opravljale tudi ženske. Imenovali so 
jih diakonise. Ni povsem gotovo, ali so tudi njim podelili to službo s polaganjem rok, kar bi pomenilo, da bi bile posvečene, ali so imele 
drugačen status kot diakoni in so jim bile podobne samo pri strežbi ubogim.  
Služba diakona je ostala v Cerkvi ves čas, do današnjih dni. Diakona posveti škof s polaganjem rok in obredom posvetitve med sveto mašo. 
S posvečenjem postane tisti, ki ga je prejel, klerik, kar pomeni, da je vključen v zbor duhovnikov neke škofije in mu more škof podeliti 
določene službe v svoji škofiji.  
Diakonat pomeni tudi prvo stopnjo duhovništva. Duhovniški stan pozna namreč tri stopnje. Prva stopnja je diakon, druga mašnik in tretja 
škof. Vsaka stopnja prinese določene pristojnosti in na podlagi tega opravljanje posameznih služb, vodenje obredov in podeljevanje 
zakramentov. Tako sme diakon krščevati, je reden delivec obhajila, lahko podeljuje blagoslov z Najsvetejšim in druge blagoslove, lahko vodi 
pogreb in s pooblastilom tudi cerkveno poroča. Ne more pa maševati, spovedovati in deliti bolniškega maziljenja. Te stvari so pridržane 
mašniku, duhovniku na drugi stopnji duhovništva. Prav tako tudi mašnik ne more početi stvari, ki so pridržane tretji stopnji duhovništva, 
škofovski službi: ne more posvetiti duhovnika ali diakona, ne more posvetiti svete krizme (olja za birmovanje in posvečevanje), ne more 
posvetiti cerkve, birmuje pa lahko samo s pooblastilom škofa. Diakon je oblečen v belo obleko, ki pokriva od vratu navzdol vse telo in se 
imenuje alba, ter nosi štolo, ki jo za razliko od mašnikov nadene postrani, z leve rame na desni bok. Na vse to lahko obleče še plašč, ki je 
drugačen od mašnikovega in se imenuje dalmatika. Dalmatika je drugače krojena od mašnikovega plašča, ima nekakšne rokave in je 
zvezana pod pazduho.  
Diakoni, ki prejmejo službo diakonata v pripravi na mašniško posvečenje, jo morajo opravljati vsaj pol leta, preden so posvečeni v mašnika. 
Ti ob posvečenju tudi obljubijo celibat, kar pomeni, da se zavežejo neporočenosti. Poleg tega obljubijo škofu spoštovanje in pokorščino ter 
se zavežejo, da bodo vsak dan molili brevir, to je molitveno bogoslužje psalmov.  
Da lahko nekdo postane diakon, mora opraviti primerno izobraževanje in oblikovanje. To pomeni, da mora opraviti predpisan teološki študij 
(pet letnikov teološke fakultete) in nekaj časa živeti v predpisani ustanovi, ki poskrbi za njegovo duhovno oblikovanje (bogoslovje ali 
semenišče). Gotovo bi bilo treba o službi diakonov povedati še veliko več. Naj nas te kratke razlage spodbudijo, da bomo našega diakona 
sprejeli kot duhovnika na prvi stopnji duhovništva ter Kristusovega služabnika in bomo zanj čim več molili, da ostane zvesti danim obljubam, 
Kristusu in Cerkvi. 

TIHA ADORACIJA 
V četrtek, 2. junija, od sklepa večerne svete maše do 21.00.  
Biti z Njim in Ga ljubiti! 
 
SKLEP VEROUČNEGA LETA 
Zahvalna sveta maša s podelitvijo spričeval bo v nedeljo, 5. 
junija, ob 9.00. 
 
DAN ZAKONSKE ZVESTOBE 
Draga zakonca, saj nista pozabila, kaj sta si obljubila, kajne? Z 
jubilanti se bomo skupno zahvalili za zakramentalni zakon in 
zvestobo v zakonu ter ponovno priporočili svoje zakonsko in 
družinsko življenje v nedeljo, 12. junija, ob 10.00. Prijavite se v 
župnišču. 
 

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA  
nedelja, 19 junij, ob 8.00  
Duhovnik pri vsaki sveti maši vzklikne: »Skrivnost vere!« S temi 
besedami oznanja skrivnost, ki jo obhajamo, in označuje občudovanje 
bistvenega spremenjenja kruha in vina v telo in kri Jezusa Kristusa. Gre 
za stvarnost, ki presega vsako človeško razumsko predstavo. Ravno 
zato, ker gre za skrivnostno resničnost, ki presega naše razumevanje, se 
ne smemo čuditi, če imajo tudi dandanes številni ljudje težave s 
priznanjem Kristusove resnične navzočnosti v evharistiji. Saj drugače niti 
ne more biti.  
Dejstvo, da je Bog sam postal meso in samega sebe daruje za življenje 
sveta, tako zdaj kot že v Jezusovih časih pahne človeško modrost v krizo. 
Toda s ponižnim zaupanjem si je Cerkev prilastila Petrovo vero in vero 

apostolov ter z njimi oznanja, prav tako pa oznanjamo tudi mi: »Gospod, 
kam naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja.« Obnovimo tudi mi 
na ta praznik izpoved vere v živega Kristusa, ki je navzoč v evharistiji – v 
podobi kruha in vina, kot njegovo telo in kri. 
Lepo pripravimo nebo, bandera, štiri oltarje zunaj cerkve, otroci 
cvetje za posipanje na poti, kjer bomo nesli v blagoslov sveto 
rešnje Telo … Naj bo procesija res izraz naše globoke vere v 
Jezusovo navzočnost pod podobo kruha. 
 
KRŠČENA v maju: 
Sofija Čad. 
 

POROČENA v maju: 
Ana Avšič in Klemen Dobre. 
 

POKOPANI v maju: 
+Ana Klun in +Karolina Cimerman. 
Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
DAROVI ZA CERKEV 
BV 50€, ED 60€, BMM 60€. 
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!  
 
 
 

 
 
 

 

Medtem ko so jedli, je vzel kruh,  
ga blagoslovil, razlômil, jim ga dal in rekel:  

»Vzemite, to je moje telo.«  
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal  

in vsi so pili iz njega.  
Mr 14,22–23 



 

1. 
S 
R 
E 

sv. Justin, mučenec 7.00 
19.00 

v čast sv. Jožefu 
za blagoslov in Božje varstvo; +Minka Babnik; po namenu 

BRALCI BOŽJE BESEDE 
 

Binkošti 
sobota ob 19.00:  

Vera Petrišič 
nedelja ob 8.00: 

Tevž Globokar, Katja Pogač 
nedelja ob 10.00: 

Marcel Krek, Mateja Žižek 
 

Sveta Trojica 
sobota ob 19.00:  

Sonja Dajnko 
nedelja ob 8.00: 

Monika in Andreja Droljc 
nedelja ob 10.00: 

Gregor Šijanec, Martina Bobič 
 

sv. Rešnje telo in kri 
četrtek ob 8.00:  
Mateja Žgajnar 
četrtek ob 19.00: 
Milanka Petrovič 

 

12. nedelja med letom 
sobota ob 19.00:  

Alenka Höfferle Felc 
nedelja ob 8.00: 

Žiga Štrukelj, Stane Kadunc 
nedelja ob 10.00: 

Jože Žižek, Zoja Žižek 
 

13. nedelja med letom 
sobota ob 19.00:  
Lucija Marinček 
nedelja ob 8.00: 

Žiga Štrukelj, Brigita Nagode 
nedelja ob 10.00: 

Blaž in Andreja Valič 
 

sv. Peter in Pavel 
sreda ob 8.00:  

Peter Šabič 
sreda ob 19.00: 

Pavle Trdan, Peter Lovšin 
 

______________ 
 
 

DOGODKI V JUNIJU 2022 
 

2. junij 
Srečanje sodelavcev  

Karitas ob 17.30 
Tiho čaščenje po večerni sv. maši  

 

3. junij 
Recital pesmi Simona Gregorčiča 

ob 19.30 v župnijski dvorani 
 

5. junij 
Zahvalna sveta maša  

ob sklepu verouka ob 9.00 
 

12. junij 
Sveta maša z zakonskimi  

jubilanti ob 10.00 
 

19. junij 
Telovska procesija po  

sveti maši ob 8.00 
 

25. junij 
Diakonsko posvečenje ob 10.00 

 
 

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

2. 
Č 
E 
T 

sv. Marcelin in Peter, mučenca 7.00 
19.00 

v zahvalo (D) 
+++Kogovšek; +Srečko Klančar 

3. 
P 
E 
T 

prvi petek 7.00 
19.00 

+Vinko Razboršek 
+Ivanka Novak; +++družine Mihelič 

4. 
S
O 
B 

prva sobota 19.00 za duhovne poklice in njih svetost; 
v čast Mariji Pomagaj po namenu 

5. 
N
E 
D 

BINKOŠTI 
8.00 
9.00 

10.00 

za župljane;  
v priprošnjo Svetemu Duhu 
+Ivanka Žibrik; +Jakob Babnik 

6. 
P
O 
N 

sv. Marija Mati Cerkve 8.00 
19.00 

za zdravje (VL) 
+Anton Melinc; za duše v vicah 

7. 
T
O 
R 

sv. Robert, opat 7.00 
19.00 

v zahvalo (D) 
za blagoslov in Božje varstvo; po namenu 

8. 
S 
R 
E 

sv. Medard, škof 7.00 
19.00 

v zahvalo (D) 
+Peter Rot, obl.; po namenu 

9. 
Č 
E 
T 

sv. Primož in Felicijan, muč. 7.00 
19.00 

v čast Mariji Pomagaj po namenu 
+++Ham; ++Emil Pečovnik in Janez 

10. 
P 
E 
T 

sv. Bogomil, škof 7.00 
19.00 

v čast Mariji Pomagaj po namenu 
+Ana Klun, 30. dan; v zahvalo za življenje 

11. 
S
O 
B 

sv. Barnaba, apostol 19.00 v čast Svetemu Duhu in Mariji Pomočnici po 
namenu; v čast sv. Jožefu; +++Bregantovi 

12. 
N
E 
D 

SVETA TROJICA 8.00 
10.00 

za farane 
++starša Ložar; +Cvetka Uranker 

13. 
P
O 
N 

sv. Irenej, škof in mučenec 19.00 +Ivka Tepina; +Franci Klavžar; +Karolina Cimerman 

14. 
T
O 
R 

sv. Valerij, mučenec 7.00 
19.00 

++starša Rožnik 
za blagoslov in Božje varstvo; za duše v vicah 

15. 
S 
R 
E 

sv. Vid, mučenec 7.00 
19.00 

v čast svetemu Jožefu 
+Zinka Zalokar; +Vid Levičar 

16. 
Č 
E 
T 

SVETO REŠNJE TELO IN 
KRI 

8.00 
19.00 

+++farani 
+Anton Poje; +Erika Kolar, obl. 

17. 
P 
E 
T 

sv. Albert, duhovnik 7.00 
19.00 

za duše v vicah 
+Ignac Hriberski; +Slavc Sojar 

18. 
S
O 
B 

sv. Marko in Marcelijan, muč. 19.00 +Ivanka Žibrik;  
++Emilija Šipelj, obl., in Roman Kastelic, obl. 

19. 
N
E 
D 

12. NEDELJA MED LETOM 8.00 
10.00 

za župljane 
+Franci Čarman, obl.; za duše v vicah 

20. 
P
O 
N 

sv. Silverij, papež 19.00 v zahvalo sv. Antonu; 

21. 
T
O 
R 

sv. Alojzij, redovnik 7.00 
19.00 

++Lojze in Slavko Lešnjak 
++starši Šterk in Vaupotič; +Dominik Strašek, obl. 

22. 
S 
R 
E 

sv. Pavlin, škof 7.00 
19.00 

v čast sv. Jožefu 
v dober namen za zdravje; ++starša Martinovič 

23. 
Č 
E 
T 

sv. Jožef Cafasso, duhovnik 7.00 
19.00 

+++Kuhelj 
+Ivan Hrovat; +Ljudmila Jereb 

24. 
P 
E 
T 

Srce Jezusovo 
Rojstvo Janeza Krstnika 

7.00 
19.00 

za duše v vicah 
+Ivka Tepina; +++družin Medved 

25. 
S
O 
B 

Srce Marijino 
Dan državnosti 

10.00 
19.00 

za duhovne poklice; +Cvetka Uranker; za domovino 
+Miro Gabriel 

26. 
N
E 
D 

13. NEDELJA MED LETOM 8.00 
10.00 

za farane 
+Peter Rot; po namenu 

27. 
P
O 
N 

sv. Ema Krška, vdova 19.00 +Jure Grošelj; +Jure Prevc 

28. 
T
O 
R 

sv. Irenej, škof in mučenec 7.00 
19.00 

+Ivanka Novak 
+Ivanka Novak; za duše v vicah 

29. 
S 
R 
E 

sv. Peter in Pavel, apostola 8.00 
19.00 

v čast Mariji Pomagaj po namenu 
v zahvalo; +Suzana Mihelič 

30.  
Č 
E 
T 

sv. prvi rimski mučenci 7.00 
19.00 

v čast Mariji Pomagaj po namenu 
+++družin Drašler; +Cvetka Uranker 

 
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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