Vse, ki bodo pazíli na Gospodov dan
in ga ne bodo skrunili,
temveč se bodo držali moje zaveze,
bom pripêljal na svojo sveto goro
in jih razveseljeval v svoji hiši molitve.
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UJETI TRENUTEK
Čeprav je letošnje poletje pravo razkošje, vsaj kar zadeva sončne dni, je kar težko sprejeti, da bo tudi to kmalu minilo.
Spominjam se, kako sem sedel v Kranjski Gori, z nogami, stegnjenimi na drugem stolu. Vetrič mi je skupaj z ravno prav toplim julijskim
planinskim soncem sušil potne kapljice na koži. Nekje na meni sta se srečali lepota trenutka in njegova bridka minljivost, hip, ko sem
čutil, da bo od njega ostalo samo par občutij prijetnega. Da le ne bi minil … Vedel sem, da že jutri ne bom mogel več sedeti tam, da
bom moral na naslednji tak trenutek čakati vsaj dvanajst polnih lun. Vedel sem, da bom močno pogrešal božanje Boga na svoji koži.
Da bom že naslednji dan spet sredi vrveža končevanja gradnje, sredi številnih obveznosti župnika, ki pogosto ne pustijo lepoti, da bi
se prebila do srca. Kako sem si želel, da tisti trenutek ne bi minil …
In mislil sem si, da je kruto takole živeti v večnem obžalovanju nečesa, česar nimaš več, kar je za vedno odplaknil čas, še preden je
ta hip sploh minil. Zato sem pustil, da trenutek traja, čeprav sem v rokah držal revijo s križankami, ki so čakale na popolnitev belih
polj. Za hip sem ga imel. In se potem poslovil od njega ter začel pospravljati in se pripravljati na pot nazaj v Koseze.
Zdajle sedim za računalnikom in pišem uvodnik. Zunaj je jutranje sonce. Lahko bi bil v hribih, če me popoldne ne bi čakal pogreb.
Lahko bi šel v gore. Ali pa bi se preprosto z dobro knjigo v rokah ulegel na travo in pustil, da me sonce zaziblje v sen. Koliko stvari, ki
bi jih lahko obžaloval! Ne, ne bom, to ni dobro! To ni v moji naravi. A od zgoraj že diši juha, ki se pravkar kuha. Pred župniščem
odmeva vrišč sprehajajočih se otrok. Očarajo me otroške oči, ki se smejejo mojim domislicam, ko jim govorim o mizi, o kruhu, o Bogu.
Koliko lepote, ki jo lahko skrije vsakdanja jutranja megla … Koliko lepote, ki gre lahko kot reka mimo hiše, ko mislim na tisti pretekli
dan v Kranjski gori …
Pa tega danes ne bom počel. Danes bom tu, kjer sem, in bom namesto onega v višavah gledal sonce v otroških očeh, ki sije tudi
tedaj, ko tistole že krene za griče. Vohal bom juho in pustil, da me pogrejejo dobra volja gradbenih mojstrov, otroški smeh in hvaležnost
bolnika, ki sem mu prinesel obhajilo. In bom srečen človek. Danes, ta trenutek. Ker sem lahko.
ROMANJE K SV. ROKU V DRAVLJE

16. avgust 2021

Ta dan goduje sv. Rok, zavetnik proti kužnim boleznim; še
dandanes se mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali bolne
noge. Na slovenskih tleh je temu svetniku posvečenih precej
cerkva, večinoma podružničnih. V Ljubljani je najbolj znana
božja pot do kapelice sv. Roka v Dravljah. Tja se je v zgodovini
vila velika ljubljanska procesija z več tisoč ljudmi. Gre za spomin
na 17. stoletje, ko je divjala kuga, ki je samo v Dravljah in okolici
v štirinajstih dneh terjala več sto življenj. Preživeli so se
zaobljubili, da postavijo cerkev v čast sv. Roku, in to obljubo so
leta 1646 izpolnili. Procesija je bila prvič leta 1683. Zdaj
procesije ni več, še vedno pa po zaobljubi naših prednikov, ki so
bili obvarovani kuge, na god sv. Roka poromamo v Dravlje tudi
koseški župljani, ki imamo rezerviran čas za sveto mašo ob 9.
uri. Dandanes kuge ne poznamo, še kako pa nas preizkuša
koronavirus COVID-19. Poromajmo in v molitvi priporočimo vse
bolne, njihove svojce in zdravstveno osebje ter prosimo Božjega
blagoslova za zdravje vse župnije.
ORATORIJ KOSEZE 2020

22. do 27. avgust 2021

V Kosezah tudi letos pripravljamo oratorij in ga bomo izpeljali,
če bodo zdravstvene okoliščine to dopuščale. Ob oratorijskem
dogajanju bomo posebej pazili na razkuževanje in druženje ob
primerni razdalji. Oratorij je namenjen otrokom iz naše župnije,
pa tudi tistim, ki so od drugod ali v župnijo niso vključeni. Skupaj
želimo preživeti teden poletnih počitnic in ga obogatiti z igro,
druženjem, petjem, molitvijo, katehezami in ustvarjalnimi
delavnicami.
Vse oratorijsko dogajanje se vsako leto vrti okrog glavnega lika.
Letos je to blaženi Carlo Acutis, italijanski dijak, računalniški
programer, rojen 3. maja 1991 (»računalniški genij v
nebesih«). Spoznavali ga bomo ob dramski igri in ob njem
odkrivali lepoto krščanskega življenja ter rasli v medsebojni
povezanosti in povezanosti z Jezusom.

Oratorij bomo začeli v nedeljo, 22. 8., ob 18.00 in sklenili v
petek, 27. 8., s sveto mašo ob 16.00, na katero ste lepo
vabljeni tudi vsi starši in sorodniki.
Program bo potekal vsak dan od 9.00 do 16.00.
Še vedno se lahko prijavite na oratorij. Prijavnica je
objavljena na župnijski spletni strani.
Veseli bomo, če se nas boste spomnili v molitvi, razveselili pa
se bomo tudi kakšnega sladkega presenečenja. Zaradi
organizacije vas prosimo, da nas o svojem namenu pravočasno
obvestite. Tudi vašega obiska na oratoriju, dragi starši, bomo
vedno veseli, spremljati pa nas bo mogoče tudi na župnijski
spletni in facebook strani.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo,
voditelja Rok in Veronika z animatorji in župnikom
Krščeni v juliju
Tiago Pena Caf, Ema Tkavc in Domen Mravlje Šercer.

Pokopani v juliju
+Majda Pivk, +Terezija Kustec, +Ivanka Ham, +Jože Zbačnik,
+Milena Žurbi, +Terezija Zalokar in +Miran Weitzer.

Gospod, daj jim večni pokoj!

Darovi za novo župnišče
RS 150€, ZM 400€, ZB 1000€, SŽ 50€, GA 300€, V 1000€, RM
500€, KU 500€, PKA 500€, BM 150€, AJ 90€, AJ 100€, SŽ 50€,
JO 500€, BM 50€ namesto cvetja na grob.
Bog povrni za vašo dobroto z večnim plačilom!
VEROUČNI URNIK

bo objavljen na župnijski spletni strani po 15. avgustu.
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sv. Evzebij, škof
sv. Lidija, svetopisemska žena
sv. Janez Vianej, župnik
sv. Marija Snežna

prvi petek

19.00 v priprošnjo za dar vere; ++starša Alič
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

prva sobota

19.00

19. NEDELJA MED LETOM

8.00
10.00

sv. Terezija, redovnica in muč.

19.00

7.00
19.00
7.00
sv. Klara, devica
19.30
7.00
sv. Ivana Šantalska, redovnica
19.00
7.00
sv. Hipolit, mučenec
19.00
sv. Maksimilijan Kolbe,
19.00
mučenec
MARIJINO VNEBOVZETJE
8.00
Veliki šmaren
10.00
9.00
sv. Rok, spokornik
19.00
7.00
sv. Beatrika, devica
19.00
7.00
sv. Helena, cesarica
19.00
7.00
sv. Timotej, mučenec
19.00
7.00
sv. Bernard, opat in c.u.
19.00
sv. Lovrenc, diakon, mučenec

sv. Pij X., papež
21. NEDELJA MED LETOM
sv. Roza iz Lime
sv. Jernej, apostol
sv. Ludvik, kralj
sv. Terezija, mučenka
sv. Monika, mati sv. Avguština

za blagoslov pri delu
+Perina Nadin
za izpolnitev Božje volje
+Francka Dolinšek; +++Pristovnik in Šubelj
za Božje varstvo in zdravje
+Jurij Krek; +Jože Zbačnik, 7. dan
za zdravje
+++starša in sestre Lampič
za duhovne poklice in njih svetost;
za zdravje v družini in Božji blagoslov
za župljane
za ozdravitev korenin v družini
++Jakob Babnik;
+Terezija Zalokar, 30. dan; +Rezka Kustec, 7. dan
v zahvalo in blagoslov pri oznanjevanju
+Milan Knez; za uspeh pri operaciji
+++družine Plevel
za poglobitev daru vere; +++Pristovnik in Šubelj
++Dejan Joksimovič in Metod Pirih
++Stane in Milka Mustar
v čast Srcu Jezusovemu
+++Droljc in Lotrič
+Karel Höfferle; za žive in +++ ŽRV I.

za župljane
za duhovne poklice
DRAVLJE: v čast sv. Roku za zdravje
+++Sitarjevi
+Francka Dolinšek
+Ignac Hriberski
+++sorodniki
po namenu
v čast Mariji Pomagaj po namenu
za domovino
za duše v vicah
v zahvalo za dar vere
za duhovnike, redovnike in redovnice;
19.00
v čast Mariji Pomagaj po namenu
8.00 za farane
10.00 +Peter Rot
19.00 +družin Bukovec iz V.L.; Mariji Pomagaj po namenu
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00

16.00

+Vinko Razboršek
+Franci Klavžar
za zdravje A.
za blagoslov v življenju; Mariji Pomagaj po namenu
v zahvalo
+++družine Plevel; +Jože Zbačnik, 30. dan
+++Zupančič
+++družina Gradišek

sv. Avguštin, škof in cerk. učit.

19.00 +Terezija Šinkovec;+Avguštin Klobčar

22. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane
10.00 +++Janez in rodbina Grajzar

sv. Srečko, mučenec

18.30

sv. Pavlin, škof

7.00 v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
18.30 +Vid Levičar, obl.

zahvala za dobro zdravljenje; v blagoslov in zahvalo

BRALCI BOŽJE BESEDE
19. nedelja med letom

sobota ob 18.00: Marjeta Paternost
nedelja ob 8.00:
Stane Kadunc, Marija Šušteršič

nedelja ob 10.00:

Marcel Krek, Urška Repar Justin
MARIJINO VNEBOVZETJE

nedelja ob 8.00:

Blaž in Veronika Zorko

nedelja ob 10.00:

Rok in Sonja Dajnko
21. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Sonja Dajnko
nedelja ob 8.00:
Jan Bartolj, Breda Dobre

nedelja ob 10.00:

Jože in Zoja Žižek
22. nedelja med letom

sobota ob 18.30: Mojca Bertoncel
nedelja ob 8.00:
Peter in Filip Lovšin

nedelja ob 10.00:

Ian Baumgartner, Ingrid Marolt

DOGODKI V AVGUSTU 2021
PRED NAJSVETEJŠIM v tišini

četrtek, 5. avgust 2021

od sklepa večerne svete maše do 20.30.

nedelja, 16. avgusta, ob 9.00
sv. Rok
zaobljubljeno romanje v Dravlje
nedelja, 22. avgusta, ob 18.00
začetek oratorija
petek, 27. avgusta, ob 16.00
sklep oratorija s sveto mašo

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: 242 0390 5152 2966

