»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom,
ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči
in podnevi, seme pa klije in raste,
da sam ne ve kako.«
Mr 4,27
1. september 2021, leto XXIV, št. 10 (312)
ZADNJA MOČ SEMENA
Gotovo nisem edini, ki me te dni nekoliko skrbi vse novo, kar bo prineslo še eno šolsko leto. Zgodi se namreč, da me ob misli nanj začnejo
prešinjati spoznanja iz prejšnjih let. Ko pretresam stvari, ki so se zgodile, primerjam velikopotezne načrte, ki sem si jih naredil na začetku, s
sadovi dela, ki so se mi junija nabrali med prsti. Če sem prav pošten, se ni nikoli ujelo nič velikega. Samo nekaj semen, drobcenih stvari,
ščepec gorčičnih zrn in veliko razočaranja. Ni tako, kot sem si želel, še manj tako, kot sem načrtoval. Tako je bilo ob koncu skoraj vsakega
leta. In skrbi me, da bo tako tudi letos. Zakaj bi se torej trudil? Ima to sploh kakšen smisel?
»… seme pa klije in raste, da (človek) sam ne ve kako.« (Mr 4,27)
Setev, tako razumem svoje vzgojno delo, je pač bolj ali manj obupen opravek, preveč je odrekanja in garanja za premalo rezultatov oziroma
uresničitev načrtovanega. Skoraj nič ni tako, kot sem si zamislil. Mali ljudje, ki so nam zaupani, so neugnane sile novega, ki preskakujejo
naše kalupe, načrte in sisteme, nočejo živeti, kakor živimo mi. To je poglavitni razlog za nezadovoljstvo pri vzgoji, razlog, zaradi katerega mi
starši tolikokrat potožijo, da ne vedo, pri čem so zgrešili, ker da so njihovi otroci čisto drugačni, kot so si želeli.
Toda tako je prav. Naši otroci ne smejo živeti, kakor živimo mi, ne smejo nam pripeti priznanja za naše vzgojno delo, četudi bi se na večer
življenja vsi radi zadovoljno pridušali, kako zelo uspešni smo bili. Ne sejemo namreč za svoje zadovoljstvo, sejemo za žetev, od katere ne
bomo imeli ničesar. Naša setev je le posredovanje življenja. V svoje otroke dajemo seme, življenjsko moč, ki še nima končne oblike. Sejemo,
kar imamo, kar nam je dragoceno – to je naše delo. In to je dovolj. Mi smo delali, sejali, rasti pa ne bomo dali. »Ti Edini moreš dati delu
blagoslov bogati,« smo peli v domači cerkvi. Tako tudi kot vzgojitelji nimamo druge možnosti, kot da po setvi kakor utrujeni kmetje v zaupanju
čakamo, da bodo naša semena zrasla v nekaj velikega. Ker bodo. Ne sicer v to, kar si sami želimo ali pričakujemo, gotovo pa v to, kar
potrebuje svet, ki se še ni rodil.
IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽPS
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in
delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega
dela v župniji. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim
življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in
sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na
skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in
dobrodelnost v župniji.
V naši župniji ŽPS sestavljajo člani po službi (župnik, predstavnik
gospodarskega sveta in ključarjev), voditelji oziroma predstavniki
skupin (zborov, zakonskih skupin, Karitas, mladih ...), voljeni člani in
drugi člani, ki jih imenuje župnik po svoji izbiri ter tako izpopolni
sestavo ŽPS. Predstavnike skupin izberejo skupine same, na
volitvah pa občestvo izbere člane s kandidatne liste (listo
kandidatov so predlagali člani ŽPS z zunanjimi sodelavci, oblikovala
pa pripravljalna skupina, ki je vsakega prepoznanega kandidata tudi
povprašala po njegovi privolitvi) ali s pripisom še enega svojega
predloga – približno tretjino članov ŽPS.
Kdo je lahko član ŽPS? Vsak župljan, ki je dopolnil 16 let, prejel
zakramente uvajanja (sv. krst, sv. birmo, sv. evharistijo) in je v polnem
občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno
življenje in razsodnost. Člani ŽPS se izbirajo za dobo 5 let. Člane ŽPS
lahko predlaga in izbere vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel
zakramente uvajanja.
Z izbiro članov ŽPS bomo začeli v nedeljo, 19. 9. 2021, ko boste
lahko vzeli volilni list s kandidati. Na njem izberete 3 kandidate: eno
žensko, enega moškega in eno mlajšo osebo (od 16 let naprej). Volilne
liste lahko izpolnite takoj ali jih oddate do naslednje nedelje, 26. 9.
2021.
Do volitev je še dovolj časa, da dobro premislimo, koga lahko
predlagamo. Vsi lepo povabljeni, da sodelujemo pri tem dogodku in
tako pokažemo odgovornost do naše župnije.
VESELJE DO GLASBE
Kako veselje do glasbe najlaže deliti, predati svojim otrokom? Kako v
njih odkriti nadarjenost? 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.
VEROUČNI URNIK 2021/2022 in vpis v veroučno šolo
Objavljen je na župnijski spletni strani. Vpis otrok v veroučno šolo
bo potekal v sredo, 1. septembra, od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.30
za veroučence od 1. do 5. razreda ter v četrtek, 2. septembra, od 15.00
do 18.30 za druge 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 12. september
Obletnico posvetitve župnijske cerkve obhajamo na mali šmaren,
zunanjo slovesnost pa navadno naslednjo nedeljo. Tako se bomo 57.
obletnice spominjali na praznik Marijinega rojstva – mali šmaren,
župnijsko žegnanje pa obhajali v nedeljo, 12. septembra, pri obeh
svetih mašah.
DOPUST, DARILNI BON IN ŽUPNIJSKE POČITNICE
»Župnijske počitnice« se bližajo! Če bo primerna epidemična slika
bomo v Veržeju od 6. do 10. oktobra. Vsak po možnostih svojega časa.
Nočitev z zajtrkom stane 28 €, doplačilo za morebitno kosilo je 4 €.
Vsak udeleženec se bo lahko pridružil načrtovanemu programu ali pa
si sam organiziral posamezen dan. Skupni bodo obedi, molitev in sveta
maša. V Zavodu Marianum je še nekaj prostih mest. Prijavite se pri
župniku v župnišču.
KRŠČENI V AVGUSTU
Jurij Petelin, Mila Črnigoj, Ivan Frankovič, Marko Frankovič in Gašper
Gabrijel Dobnikar.
POROČENI V AVGUSTU
Klemen Petelin in Ana r. Skalar
POKOPANI V AVGUSTU
+Ivka Tepin, +Niko Turk, +Emil Zakrajšek. Gospod, daj jim večni pokoj!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
MO 100 €; MK 500 €, CK 500 €, BJ 50 €, MB 500 €, HTA 100 €, VKM
100 €, HNM 100 €, ŽI 50 €, MM 100 €, RS 50 €, AB 300 €, HTA 3000
€, SŽ 50 €. Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
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sv. Tilen, opat
Ruta, svetopisemska žena
sv. Marjeta, devica
prvi petek

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

v čast Srcu Jezusovemu
zdravje bližnjih; +Marjanca Božič, obl.;+Marjan Vupotič

za Božje varstvo zdravnikov po svetu
+Anton Žulič; +Ivka Tepina, 30. dan
+++družine Pavli
v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu

prva sobota

19.00 duhovne poklice in njih svetost;+Janez Kocjančič, obl.

23. NEDELJA MED LETOM
Angelska nedelja

8.00 za farane; za zdravje
10.00 v zahvalo za uspešno šolanje

sv. Zaharija, prerok

19.00 +Karel Höfferle; +Franc Zakotnik

sv. Regina, mučenka
Rojstvo Device Marije
Mali šmaren
sv. Peter Klaver, misijonar
sv. Nikolaj Tolentinski, spokor.

7.00
19.00
8.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

v dober namen
v zahvalo za 25 let zakona; +Niko Turk, 30. dan
+Marija Božič
+Jože Marinček, obl.; +Ivan Hrovat
+Francka Dolinšek
+++Jože, Marija in Anja Kerhlanko; +Lea Globočnik
+++družine Šmon
V čast Mariji za zdravje; +Marija Poje

sv. Bonaventura, redovnik

19.00 +Ernest Farič; v zahvalo svetemu Antonu

24. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane; +Milena Žurbi
10.00 +Mrika Maljević

sv. Janez Zlatousti, škof, muč.

19.00 +Mrika Maljević; +++starša, brat in sestra Šterk

Povišanje svetega križa
Žalostna Mati Božja
sv. Ljudmila, kneginja
sv. Robert Bellarmino, škof

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

+Mrika Maljević
+Janez Grajzer; v čast in zahvalo Žalostni MB
v dober namen
+Mrika Maljević; +Bogomir Božič; Jure Prevc in Janez
za zdravje
+Mrika Maljević; ++Funieru Dumitru in Ioana
+++Ljucović
+Ignac Hriberski

sv. Jožef Kupertinski, duhovnik 19.00 +++Ljucović; +Milan Knez
25. NEDELJA MED LETOM
Nedelja svetniških kandidatov

8.00 za farane
10.00 +++Ljucović

Andrej Kim in korejski mučenci

19.00 +++tete Zakotnik; +++Ljucović

sv. Matej, evangelist in apostol
sv. Mavricij, mučenec
sv. Pij, redovnik in spovednik
bl. A. M. Slomšek, škof

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

+++Škrbina
+++Ljucović; +Jože Gale
po namenu
+++Mahkotovi; +Rezka Gale
za domovino
++Frančiška in Lojze Golobič; +Zinka Zalokar
+++Lesar
+Jolanda Bobič; +David Picek

sv. Nikolaj, kmet

19.00 +Peter Rot; za bogoslovce (ŽRV II.)

26. NEDELJA MED LETOM
Slomškova nedelja

8.00 za župljane
10.00 +Jože Zbačnik

sv. Vincencij, ust. lazaristov

19.00 ++Vinko Razboršek; +Helena Sedej

sv. Venčeslav, mučenec
sv. Mihael, Gabriel in Rafael
sv. Hieronim, duhovnik

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

+Vera Höfferle; +Vinko Razboršek
++Damjan inVeronika Bedene; +Marko Kajbič, 30. dan
+++starši Babnik; +++družine Kuhelj
v čast in zahvalo svetim nadangelom
+sor. Ivana in Marije Žgajner;+starša Gantar in Janez
za zdravje in blagoslov

BRALCI BOŽJE BESEDE
23. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Alenka Höfferle
nedelja ob 8.00:
Jan Bartolj, Marijana Rožanc
nedelja ob 10.00:
Mojca Bertoncel, Nejc Valič
24. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Sonja Dajnko
nedelja ob 8.00:
Andraž Slakan, Olga Duh
nedelja ob 10.00:
Marcel Krek, Jože Žižek
25. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Milanka Petrovič
nedelja ob 8.00:
Franci in Sabina Zajec
nedelja ob 10.00:
Martina Bobič, Ingrid Marolt
26. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Pavle in Marija Trdan
nedelja ob 8.00:
Andreja in Monika Droljc
nedelja ob 10.00:
Slavko in Valerija Purič
DOGODKI V SEPTEMBRU 2021
Urnik svetih maš
Tudi od 31. avgusta naprej bodo
večernesvete maše ob 19.00.
1. in 2. september
Vpis veroučencev v veroučno šolo
2. september
Srečanje članov
Župnijske Karitas ob 18.00
Večerno čaščenje
Najsvetejšega do 20.30
2. in 3. september
Obhajilo bolnih in onemoglih na domu
3. september
Priprava na krst ob 17.00
8. september
Obletnica posvetitve župnijske cerkve
Marije Božje Matere
13. september
Obhajanje župnijskega žegnanja
19. september
Katehetska nedelja in blagoslov koles,
skirojev, rolk in rolerjev
Izbira članov v nov sklic ŽPS
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.

