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ADVENT – iz čakanja v pričakovanje 
Kako veliko mora človek v svojem življenju čakati! Čakamo na postaji, da pripelje avtobus, čakamo, da dozorijo češnje, čakamo, da dobimo 
rezultate izpita, čakamo na prijatelja, ki ima priti, čakamo v vrsti pred ambulanto ali pred blagajno, čakamo, da nam pripeljejo rastlinjak, 
čakamo na počitnice ... Veliko čakamo. In si svoje čakanje na različne načine zapolnjujemo. Morda z branjem, morda s klepetom, nekateri z 
molitvijo, večinoma pa kar s telefonom. Lepše je. Tako ta najbolj osovraženi čas, čas čakanja, hitreje mine. 
 

Ker se nam kar naprej nekaj dogaja in mislimo, da se mora vse zgoditi takoj, ne razumemo, zakaj bi morali na nekaj čakati, če pa lahko to 
dobimo takoj. Toda dogaja se nekaj zanimivega. Ne glede na to, da poskušamo vse imeti hitro in takoj, še vedno ostajajo stvari, na katere 
moramo čakati. Ker je to očitno del našega življenja, ki nikdar ne bo izginil. Morda je torej čas čakanja vedno potrebno imeti. In morda časa, 
ki ga porabimo za čakanje, ne bi smeli polniti z ničimer. Ker ga očitno moramo imeti. Moramo imeti prazen čas, čas niča. Zakaj? Ne vem. 
Menda zato, da nas spremeni. Ker po čakanju gotovo nisi več tak, kot si bil. Morda je to nekakšno zorenje ... 
 

In mislim, da je od nas odvisno to, v kaj bomo v svojem čakanju dozoreli. V mirnega človeka ali v živčno razvalino, v hvaležnega 
obdarovanca ali v grenkega razočaranca. Odvisno od tega, ali kaj čakamo ali kaj pričakujemo. Ko bo čas čakanja postal čas 
pričakovanja, se bomo spremenili tudi sami. 

ADORACIJA V TIŠINI  
četrtek, 1. december 
Od sklepa večerne svete maše do 20.30 v tihem čaščenju Boga v 
Najsvetejšem zakramentu. Biti z Njim in Ga ljubiti! 
 

MIKLAVŽ se bo pripeljal v avtomobilu 😊 
torek, 6. december 
Še malo in obiskal nas bo sveti Miklavž. Srečanje z njim in prejem darila 
bosta potekala po tako imenovanem drive in sistemu. Na srečanje se 
prijavite na župnijski spletni strani. V torek, 6. decembra, ob 17.00 
se pripeljete na parkirišče pred novo župnišče. Ne izstopajte iz 
avtomobila, samo spustite avtomobilska stekla, Miklavž pa vas bo 
pozdravil in vam izročil simbolično darilo. Nato nadaljujte pot proti 
domu. 
 

KAKO SPEČI POTICO ZA BOŽIČ? 
petek, 9. december, ob 16.00 
Večkrat slišim, ko se pogovarjate, kako vam je tokrat uspela peka 
potice. Priložnost za novo izkušnjo in tudi potrditev si lahko pridobite v 
delavnici peke potice, ki bo potekala v župnišču. (Za delavnico se 
prijavite pri župniku.) 
 
DOŽIVETJE ADVENTA NA KAČJAKU 
nedelja, 11. december  
Ob 12.30 se bomo izpred župnišča z avtobusom odpeljali v smučarsko 
središče Katschberg. Od tam se bomo sprehodili po romantično 
razsvetljeni zimski pohodniški poti ob izvirnih senikih s prijetnimi 
postajami, kot so gozd luči, božični labirint, žive jasli z ovcami in koča 
z raznovrstnimi spominki in obrtniškimi izdelki, ter glasbenimi in 
umetniškimi predstavami na različnih krajih ob poti.  
Prvi del poti, ki nas bo pripeljal do izhodiščne postaje adventne poti, je 
dolg 2,5 km. V nadaljevanju nas bo nagovarjala sama adventna pot v 
dožini 2 km. Cena prevoza je 14 €, vstopnina pa je nakup čajnega 
lončka (20 €), v katerega vam ob poti točijo topel čaj. Lahko vstopite 
tudi brez lončka in brez čaja ter plačate vstopnino 15 €. Vstopnina je za 
starejše od 12 let. V Koseze se bomo vrnili okrog 20.30. 
 
VEČER z duhovnikom SYLVEROM 
ponedeljek, 12. december, ob 19.00 
Vstopili smo v adventni čas, ko se z družinami pripravljamo na praznik 
Kristusovega rojstva. Ta čas je prežet s praznovanji, pojedinami, 
pripravami in darili. Radi se obdarujemo in radi smo v družbi svojih 
bližnjih. Preveva nas hvaležnost za vse, kar imamo, hvaležnost, da smo 
na toplem in da lahko drug drugega obdarimo. 
Kot dar prihaja v našo sredo g. Sylvere Buzingo, ki že samostojno 
deluje v dvojezični župniji v Kotmari vasi na avstrijskem Koroškem. 
Ob 19.00 bo pri nas vodil somaševanje, po sveti maši pa vas vabi v 
župnijsko dvorano, kjer nam bo predstavil življenje v Burundiju, od 
koder je doma. 
V svojem zagovoru doktorske disertacije je predstavil dobrodelno 
akcijo, v kateri dobrotniki zbirajo sredstva za nakup živali – koz. Koze 

jim v Burundiju koristijo za gnojenje zemlje, tako da lahko pridelajo več 
zelenjave. Koze dajejo tudi mleko in meso, prirast kozic pa po nekem 
obdobju lahko prodajo na trgu in s tem nekaj zaslužijo za potrebe 
družin. S tem bodo imeli trajno več hrane in družinski člani ne bodo 
lačni. Otrokom lahko z denarjem, ki ga zaslužijo od prodaje prirasta koz, 
plačajo tudi šolnino ali pa kupijo kaj drugega za potrebe družine, 
popravijo hišo ipd. Družina v Afriki s pomočjo ene same koze, ki jo dobi, 
lahko zelo napreduje. Za kozo družina potrebuje približno 20 €. Tako 
bomo ta večer tudi v Kosezah odprli DOBRODELNO AKCIJO, s katero 
želimo prav prek Sylvera neposredno donirati njegovi deželi. 
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
S spevom »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« bomo začeli v 
petek, 16. decembra, večerno sv. mašo, ki bo ves čas 
devetdevnice ob 18.00. Prosim starše, da svoje otroke pripeljete vsak 
večer, da bodo lahko v procesiji nosili svečke za kipoma Jožefa in 
Marije ter nam pomagali »bližati se« Betlehemu.  
 

BETLEHEMSKA LUČ 
Katoliški skavti bodo betlehemsko luč prinesli v našo župnijo v soboto, 
17. decembra, k večerni sveti maši. Vsak dan po maši boste lahko 
plamen, ki je bil prižgan v mestu Jezusovega rojstva, odnesli domov. 
 
OBISK BOLNIH IN ONEMOGLIH 
Pred letošnjimi božičnimi prazniki bova obiskala ostarele in onemogle 
ter jim prinesla svete zakramenta v sredo, 21., in četrtek, 22. 
decembra dopoldne. 
 
KAJENJE IN KROPLJENJE 
To katoliško družinsko bogoslužje združuje molitev veselega dela 
rožnega venca, kajenje ter kropljenje jaslic in bivalnih prostorov. To 
bogoslužno dejanje je prošnja Bogu po varstvu in blagoslovu ljudi in 
dobrin. Dejanje se ponovi na vse tri svete večere: pred božičem, novim 
letom in Svetimi tremi kralji. 
 
KOLEDNIKI 
Župnijski koledniki bodo odšli na pot 26. decembra.  
 
POKOPANI V NOVEMBRU 
+Anton Kržič, +Majda Bregant, +Ančka Natlačen in +Vlado Andrašec. 
Gospod, daj jim večni pokoj! 
 

DAROVI ZA CERKEV 
HAA 50 €, DA 100 €. Bog povrni za vašo dobroto! 
 
 
 
 
 
 

»… v sleherni svoji molitvi zmeraj  
z veseljem molim za vas vse ...  

Prepričan sem, da bo on,  
ki je začel v vas dobro delo,  

to delo dokončal  
do dneva Kristusa Jezusa.«  

Flp 1,4–6 
 



 

1. 
Č 
E 
T 

sv. Klementina, mučenka 7.00 
19.00 

za duše v vicah 
+Slavko Hamberger; po namenu molivcev za rajne BRALCI BOŽJE BESEDE 

 

2. adventna nedelja 
sobota ob 19.00: Vera Petrišič 

nedelja ob 7.30: 
Jan Bartolj, Katja Pogač 

nedelja ob 10.30: 
Marcel Krek, Lara Marinček 

 

3. adventna nedelja  
sobota ob 19.00: Toni in Petra 

Štampfelj 
nedelja ob 7.30: 

Marjana Kocjančič, Sonja Dajnko 
nedelja ob 10.30: 

Jože in Mateja Žižek 
 

4. adventna nedelja 
sobota ob 19.00: Milanka Petrovič 

nedelja ob 7.30: 
Andraž Slakan, Mateja Marolt 

nedelja ob 10.30: 
Filip Lovšin, Marta Mehle 

 

Božič 
sobota ob 17.00: zbor 

ob 24.00: 
Žiga Štrukelj in Olga Duh  

nedelja ob 7.30: 
Andreja in Monika Droljc 

nedelja ob 10.30: 
Marta Mehle in Krek Marcel  

 

Silvestrski večer 
sobota ob 17.00 

Alenka Höfferle Felc 
Marija, Božja Mati – Novo leto 

nedelja ob 9.00: 
Franci in Sabina Zajc 

nedelja ob 10.30: 
Tomaž Sever, Mateja Komel Snoj   

 
_______________ 

 
 

DOGODKI V DECEMBRU 
 

29. november 
Začetek devetdnevnice pred 

Brezmadežno ob 19.00 
 

6. december 
Obisk Miklavža  

(prijave na spletni strani) 
 

7. december 
Srečanje katehetov ob 17.45 

Srečanje II. zak. skupine ob 20.15 
 

8. december 
Srečanje II. zak. skupine ob 20.15 

 

9. december 
Delavnica peke potice ob 16.00 

 

11. december 
Adventna pot v Avstrijo ob 12.30 

 

12. december 
Večer z g. Sylverom ob 19.00 

 

13. december 
»Verouk za odrasle« ob 19.30 

 
Več informacij na naši spletni strani: 

http://zupnije.rkc.si/lj-koseze/ 
 

2. 
P 
E 
T 

sv. Natalija, mučenka 7.00 
19.00 

+Ivana Novak 
Bogu v zahvalo; +Marija Kuhelj 

3. 
S
O
B 

sv. Frančišek Ksaver, redovnik 19.00 za duhovne poklice; +starša Ham; +Lado Stjepanovič  

4. 
N
E 
D 

2. ADVENTNA NEDELJA 
7.30 
9.00 

10.30 

za farane 
++Marija in Romano Josipovič 
zah. in pomoč; +Anton in starša Avšič; +Vladimir Andrašec 

5. 
P
O 
N 

sv. Saba, opat 19.00 +Janez Lončarič, obl.; +Stanko Pristovnik; za zdravje 

6. 
T
O 
R 

sv. Nikolaj, škof 7.00 
19.00 

+Lojze Lešnjak, obl. 
+++Sitarjevi; ++Cvetka in Anton Uranker 

7. 
S 
R 
E 

sv. Ambrož, škof 7.00 
19.00 

za rajne  
+Alojz Marter; +Anton Uranker 

8. 
Č 
E 
T 

Brezmadežno spočetje Device 
Marije 

8.00 
19.00 

za domovino 
po namenu darovalca; ++Dušan in Dejan Joksimovič 

9. 
P 
E 
T 

sv. Valerija, mučenka 7.00 
19.00 

+Majda Bregant, 30. dan 
v čast sv. Jožefu; +Anton Kržič 

10. 
S
O
B 

sv. Loretska Mati Božja 19.00 +starša Kogovšek; ++Jani in Janez Oražem; +Jurij Filipčič 

11. 
N
E 
D 

3. ADVENTNA NEDELJA 
7.30 
9.00 

10.30 

+Marjan in Franc Mihelčič 
+++farani 
+Ljudmila Mrzlikar 

12. 
P
O 
N 

sv. Amalija, mučenka 19.00 ++Marija in Alojz Čarman; +Iztok Jamnik 

13. 
T
O 
R 

sv. Lucija, devica 7.00 
19.00 

po namenu (J) 
+Anton Uranker; +++starši Žgajnar 

14. 
S 
R 
E 

sv. Janez od Križa, duhovnik 7.00 
19.00 

+Majda Bregant 
+Janez Grajzar 

15. 
Č 
E 
T 

bl. Marija Krizina Bojanc, muč. 7.00 
19.00 

+++dobrotniki 
+Verona Starc 

16. 
P 
E 
T 

sv. Albina, mučenka 7.00 
18.00 

++++starša in Peter Kern 
v zahvalo za življenje 

17. 
S
O
B 

sv. Lazar iz Betanije, spokornik 18.00 +Ignac Hriberski; +Janez Logar, obl. 

18. 
N
E 
D 

4. ADVENTNA NEDELJA 
7.30 
9.00 

10.30 

za farane 
+++družin Karlovšek in Kranjc 
++starša Ložar; +Marko Uranič 

19. 
P
O 
N 

sv. Anastazij, papež 18.00 +Frančiška Gabrijel; +Janko Jamnik, obl. 

20. 
T
O 
R 

sv. Evgen, mučenec 7.00 
18.00 

+Majda Bregant 
+David Picek; ++Cvetka in Anton Uranker 

21. 
S 
R 
E 

sv. Peter Kanizij, duhovnik 7.00 
18.00 

za duhovne poklice 
++Vid Levičar in Hedi Žunko; +Viki Škedelj Renčelj 

22. 
Č 
E 
T 

sv. Izrael, duhovnik 7.00 
18.00 

po namenu (Š) 
+++Lotrič in Droljc 

23. 
P 
E 
T 

sv. Ivo, škof 7.00 
18.00 

po namenu (Š) 
++Ivka in Edo Tepina 

24. 
S
O
B 

sv. Adam in Eva 
sveti večer 

17.00 
23.30 

+Slavko Lešnjak, obl.; +Vladimir Andrašec, 30. dan 
za farane  

25. 
N
E 
D 

BOŽIČ, Gospodovo rojstvo  
7.30 
9.00 

10.30 

za župljane 
po namenu (Š) 
+Peter Pavli, obl. 

26. 
P
O 
N 

sv. Štefan, prvi mučenec 8.00 
10.00 

za domovino (ŽRV II.) 
+David Leskovec; +Peter Rot; +Jolanda Bobič, obl. 

27. 
T
O 
R 

sv. Janez, apostol 
božična osmina 

7.00 
19.00 

+++Ivan in Kadunčevi 
+Viljem in Cilka Potočnik; +Cvetka in Anton Uranker 

28. 
S 
R 
E 

sv. nedolžni otroci 
božična osmina 

7.00 
19.00 

+Majda Bregant 
+Anton Uranker 

29. 
Č 
E 
T 

sv. David, kralj 7.00 
19.00 

po namenu (Š) 
+Lado Stepanovič 

30. 
P 
E 
T 

Sveta Družina 
božična osmina 

7.00 
19.00 

+++Tomšičevi 
za dar družine 

31. 
S
O
B 

sv. Silvester, papež 
sveti večer 17.00 ++Cvetka in Anton Uranker; v zahvalo (M) 

1. 
N
E 
D 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
NOVO LETO 
Marija, Božja mati 

9.00 
10.30 

po namenu 
++Jože in Antonija Može, obl.; za farane 

 
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: 0430 2000 3205 543  
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