»Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla
prav tisti prvi dan v tednu v trg Emavs …
Govorila sta med seboj o vsem tem,
kar se je bilo zgodilo.«
Lk 24, 13–14
28. marec 2021, leto XXIV št. 5 (307)

ČLOVEK POTI: Jezus, Gospod, pokaži nam pot
Težko je oditi na pot. V neznano greš in nikoli nimaš dovolj močnega hrbta, da bi nesel s seboj vse, kar misliš, da boš potreboval.
Biti na poti zato pomeni dopustiti praznino, negotovost v svojem življenju, pomeni zaupati. Zaupati, da te ima nekdo tako rad,
da te bo spremljal in bo skrbel zate, se pravi, da ti bo priskrbel vse, kar potrebuješ. In ravno zato biti na poti pomeni tudi biti
zares svoboden.
Zato Jezus svoje učence pošilja na pot. Samo kot popotniki so njegovi učenci zares njegovi učenci. Ker morajo vedno vse
zapuščati, zanje imetje in ugled nista ključnega pomena. Tako bolj delajo za to, kar je prav, kot za to, kar jim koristi. Vedno so
sposobni deliti, saj tako ni treba toliko nositi. Puščajo preteklost za seboj in začenjajo vedno na novo. Sprejemajo, kar jim je
dano, ker nimajo druge izbire. Predvsem pa zaupajo, da je to, kar jim je dano, natančno tisto, kar potrebujejo.
Ne razumimo narobe. Popotniki niso naivneži, lenuhi in potepuhi, ki nič ne delajo in se okoriščajo z denarjem in dobroto drugih
ljudi. Popotniki so ljudje, ki hodijo vedno naprej, ki so torej sposobni odhajanja, ne da bi se na kaj preveč navezali, in ki imajo
prostor za praznino v svojem življenju. So torej taki ljudje, ki svojega življenja ne utemeljujejo na pridobivanju, temveč na
izgubljanju. Lepše povedano, na razdajanju in ne na shranjevanju, ker je samo tako mogoče konkretno pokazati, da bolj zaupajo
Bogu kot pa svojim močem in sposobnostim. Samo v tej praznini človekove negotovosti se rojeva vera v to, da ima Bog človeka
rad in da skrbi zanj. Vera, ki je pogoj za svobodo in veselje v življenju.
To je velikonočno oznanilo, ki naj bi ga okoli prenašali Jezusovi učenci: moč Boga, ki se odkriva v človekovi nemoči. Zato
evangelij lahko oznanja samo tisti, ki kot emavška učenca odide na pot.

Blagoslovljeno veliko noč Vam voščimo: Anton, Franci, Štefan in župnik Igor s pastoralnimi sodelavci!
VSE BO TAKO, ČE BODO EPIDEMIOLOŠKE RAZMERE DOPUŠČALE

VELIKI ČETRTEK
18.00 – Obrede velikega tridnevja začenjamo z večerno sv.
mašo Gospodove večerje. Pri njej slovesno obhajamo spomin
postavitve nove zapovedi ljubezni, umivanja nog apostolom,
postavitve zakramenta svete evharistije duhovništva. Pri zadnji
večerji so apostoli prejeli Gospodovo telo in postali duhovniki.
Zato je veliki četrtek zahvalni večer za oba zakramenta.
Po obhajanju evharistije – lomljenju kruha – bomo
Najsvetejše prenesli v »ječo« in do 20.30 v molitvi bdeli z
Jezusom na Oljski gori.

Ves čas bdenja bo priložnost za sveto spoved.

VELIKI PETEK – dan trpljenja in smrti Gospodove
Dan strogega posta. To je edini dan v letu, ko ni svete
evharistične daritve, saj veliki in večni duhovnik sam daruje na
oltarju križa svoje življenje.
15.00 – Križev pot
18.00 – Obredi velikega petka: Bogoslužje velikega petka
obsega tri dele: 1. opravilo Božje besede – Berila nam izražajo
isto misel kot Jezusovo sporočilo o Njegovem trpljenju. Kristus
ni samo žrtev, temveč tudi veliki duhovnik, ki popolnoma
samostojno odloča o svoji prihodnosti. 2. češčenje križa – Na
veliki petek je posebno pretresljivo razkrivanje in češčenje križa.
3. obhajilo – Ta dan obhajilo ne pomeni samo združitve s
Kristusom, temveč nas vodi tudi v njegovo trpljenje, da
postanemo žrtev kot on.
Sledi prenos najsvetejšega v Božji grob, kjer bo kratko češčenje
do sklenitve molitve žalostnega dela rožnega venca.

Darovi tega dne, tudi pri križu ob Božjem grobu, so namenjeni
za cerkev Božjega groba v Sveti deželi.

VELIKA SOBOTA – dan Gospodovega pokoja v grobu
7.00 – Blagoslov vode in velikonočnega ognja
Tudi čez dan vabljeni k obisku Božjega groba, kjer počastite les
križa, na katerem je zveličanje sveta viselo.

Blagoslov velikonočnih jedil:
Po stari navadi nesemo ta dan k blagoslovu velikonočna jedila.
Ta blagoslov naj bi v nas vzbudil misel na velike Božje darove,
ki izhajajo iz velike noči, in hvaležnost zanje.
Od 14. do 17. ure – vsake pol ure v župnijski cerkvi; ob 15.00 –
pri križu na križišču Matjanove poti in ceste Pod hribom.
18.00 – Velikonočna vigilija – Pomeni veselo čakanje v molitvi
na Kristusovo vrnitev. Velikonočna vigilija je že obhajanje velike
noči. Slavje luči bomo začeli v avli cerkve, verniki pa se zberete
v cerkvi (sveč letos ne bomo prižigali).
VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA
7.00 – Vstajenje iz Božjega groba: Velikonočna ALELUJA,
zahvalna pesem, evharistični blagoslov, ki mu bo sledila
slovesna sveta maša Kristusovega vstajenja. Slovesni
velikonočni sveti maši na ta največji krščanski praznik bosta še
ob 9.00 in 10.30.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Sveti maši ob 8.00 in 10.00.
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
M 100€, ED 100€, VM 300€, AJ 60€, SH 300€, PA 200€, BFN
500€, SP 70€, MŽ 1000€, DG 100€, HN 50€, JMB 200€, DM
300€, MŠ 1000€, SŽ 50€, PM 200€, LL 50€, MG 300€, VKM
100€, CM 1000€ in JR 60€ namesto cvetja na grob.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
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Veliki četrtek

18.00 +++starši; za nove duhovne poklice (ŽRV I.)

Veliki petek

15.00 molitev križevega pota
18.00 obredi velikega petka

Velika sobota

18.00 za duh. poklice in svetost poklicanih; za zdravje

Velika noč Kristusovega
vstajenja od mrtvih

Velikonočni ponedeljek

Velikonočna osmina
Velikonočna osmina
Velikonočna osmina
Velikonočna osmina

7.00
9.00
10.30
8.00
10.00
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za župljane; +++družine Plevel
+Jože Bertoncelj, obl. (ŽRV I.)
+Ana Rejc
+Cecilija Uranker
+Peter Rot
++++Marija, Tončka in Janez Butala
+Franc Benčina
+Ladislav Perša
po namenu B; ++starša Sojar
za zdravje
++starša Šmon
+Ana Bezjak
+Speitzer Janko; ++Ivan in Marija Jeseničnik

Velikonočna osmina

18.30 ++Jože Leben; +++Lokarjevi

BELA NEDELJA
Božjega usmiljenja

8.00 za farane
10.00 ++Mira in Jože Doblehar

sv. Viktor, mučenec

18.30 ++++družine Kuhelj; +++družin Čučnik

sv. Martin, papež in mučenec
sv. Valerijan, mučenec
sv. Helena, kneginja
sv. Bernardka, redovnica

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

++Amalija in Lojze Pintarič
+++za duše v vicah
za zdravje
+Francka Dolinšek; za blagoslov družine
++Dušan in Dejan Joksimović
+Jože Vrtovšek
v čast Srcu Jezusovemu
+Jože Pollak

sv. Robert, opat

18.30 +Karlo Gričar in družin Grafin; +Darko Erhart, 30. d.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 v čast in zahvalo Božjemu usmiljenju

sv. Leon, papež

18.30 v priprošnjo sv. Jožefu; za blagoslov v družini

sv. Teotim, škof
sv. Anzelm, škof
sv. Aleksandra, mučenka
sv. Jurij, mučenec
sv. Fidelis, duhovnik
4. VELIKONOČNA NEDELJA,
NED. DOBREGA PASTIRJA
sv. Marija Mati dobrega sveta
sv. Hozana, devica
sv. Peter Chanel, duhovnik
sv. Katarina Sienska, devica
sv. Jožef Cottolengo, redovnik
sv. Jožef Delavec
5. VELIKONOČNA NEDELJA

7.00
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18.30

++Ana in Janez Pintarič
++Angela in Ivan Šabič, obl.
+++družine Plevel
+Jožica Ilić; za blagoslov pri porodu in v družini
+++starša in sorodniki Lešnjak
+Vid Levičar
po namenu
+Jure Grošelj; ++Blaž in Ernest Farič

18.30 ++starša Jelinčič; +Jure Prevc
9.00 za farane
9.45 za zdravje duhovnikov in redovnikov
18.30 za duše v vicah; +++Miklavčičevi
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+Francka Dolinšek
+++Horvat in Milavec
za zdravje staršev
za milost vere in zdravje v družini; za zdravje
za zdravje
za blagoslov pri delu
za zdravje
+++Umek in Trdan
++Slavko in Lojze Lešnjak
+Blaž Farič; +Jure Prevc
za župljane
v zahvalo

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 APRILU 2021
6. april
Srečanje I. zakonSKO
skupine ob 20.15
7. april
Srečanje II. Zakonske
skupine ob 20.15
8. april
Srečanje III. Zakonske
skupine ob 20.15
9. marec
Srečanje I. Zakonske
skupine ob 20.15

Vsa srečanja
župnijskih skupin, veroučencev,
zakonskih in mladinskih skupin
ali drugi sestanki
do nadaljnjega potekajo
prek elektronskih naprav na daljavo.

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

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

