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.
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LJUBIMO PO SLOVENSKO
Ravno to pomlad si je pod stropom domačega hleva lastovičja družina spletla novo gnezdo. Prav posebno znamenje je
bilo, ko smo pod gnezdom našli drobne jajčne lupine. Tisti dan je nekdo dobil dom, nekdo je dobil svoj prostor pod nebom.
Nekoga se je sprejelo, vendar ne kot gosta, temveč kot sina, kot brata, in se mu je povedalo, da je ljubljen in dragocen.
Pod to gnezdo letos ob 30-letnici samostojne Slovenije obešamo našo, slovensko zastavo. Rdeča kri teče z nje in odseva
modro nebo. Sad trpljenja, sanj in vztrajnih prizadevanj je, sad drobnega in skromnega semena naših očetov, posejanega
v toplo in prijazno zemljo, a je obenem tudi dar, nezaslužen dar neba. Nam, ki se nismo trudili, a smo dobili v dar belo,
še nepopisano prihodnost.
Kako se rodi domovina? Kot misel, kot drobna, drobcena želja, da bi imel človek dom. Da bi imel kraj topline in miru, da
bi imel kraj, kjer bi lahko pognal korenine in zrasel v svetlo, svetlo nebo. Da bi imel prostor, kjer lahko hodi in diha, se
veseli in joka, kjer se lahko rodi in umre. Prostor, kjer je doma. Ne prostor, kjer ni nikomur podložen, kjer je le samemu
sebi gospodar, ampak prostor, ki je kakor stol ob družinski mizi samo njegov in ki bo ostal prazen, ko ga ne bo. Nihče ga
ne bo nadomestil.
Svojo domovino imamo. Svoj dom. Svoj narod. Svoje lepe pesmi. Svoj mehki jezik. In planine in vode in veter in polja.
Vse to je naše bogastvo, naš zaklad. In imamo to, kar je najbolj vredno, svojo slovensko družino, ki ji pripadamo in ki ji
nikoli ne bomo nehali pripadati. Vedno bomo »od nekoga«. Vedno bomo imeli svoj kraj, še mrtvi bomo Slovenci. Zaradi
očeta in mame, zaradi krvi in zaradi jezika. Zaradi naše slovenske besede.
Imeti domovino je dar, dar, ki ni zaslužen in ki zato ni samoumeven. Dar, ki ga je zato treba spoštovati in varovati. A ne
tako, da ga pred drugimi zapremo za obzidje, ampak tako, da ga z vsem srcem ljubimo: da mislimo, trpimo, delamo,
sanjamo, se veselimo, se upiramo, vztrajamo, molimo, pojemo in se zahvaljujemo po slovensko.
TIHA ADORACIJA: ŽELIM ŽIVETI MISIJON
Poleg skupne molitve za uspeh župnijskega misijona
vsako sredo ob zvonjenju Ave Marija poskušajmo najti še
več priložnosti za molitev in s tem za duhovno osvežitev,
prenovo samih sebe in vse župnije!
Takšna priložnost bo v četrtek, 3. junija, na zapovedani
praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, od sklepa
večerne svete maše do 20.30.
Tiho čaščenje Boga v Najsvetejšem zakramentu.
Biti z Njim in ga ljubiti!
SKLEP VEROUČNEGA LETA
Veroučenci bodo v prvih dneh junija med veroučnimi
srečanji opravili sveto spoved, se v krogu vrstnikov
zahvalili za virtualna in osebna srečanja ter prejeli
spričevala. Zahvalna sveta maša ob sklepu verouka bo v
nedeljo, 13. junija, ob 10.00.
BLAGOSLOV ZASTAV in praznovanje 30-letnice
Letos obhajamo 30 let naše samostojne države Slovenije.
Prav je, da ta dogodek tudi primerno zaznamujemo.
Najprej vas vabim, da v nedeljo, 20. junija, prinesete k
svetim mašam domačo slovensko zastavo, da jih bomo
blagoslovili in potem v prazničnih dneh tudi razobesili.
24. junija, dan pred Dnevom državnosti, bo sveta maša
za domovino, po njej pa ste povabljeni, da se zberemo
pred novim župniščem in tam ob dviganju zastave in kresu
zapojemo slovensko himno in nazdravimo.
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,
20. junija, ob 10.00. Prijavite se v župnišču.

PRVO SVETO OBHAJILO
Zaradi nevarnosti virusa COVID-19 in omejenosti naših
cerkvenih površin je bila slovesnost prvega svetega
obhajila v soboto, 29. maja.
Prvič so prejeli Jezusa pod podobo kruha naslednji
prvoobhajanci: Mia Bregant, Matej Cukjati, Mihelina
Dobre, Brina Dovč, Živa Herček, Aurora Javornik, Sofija
Justin, Erazem Kodrun, Sonja Markovič in Vid Volf.
KRŠČENI v mesecu maju:
Luka Simčič, Hana Šijanec, Jakob Nagode, Anita Hočevar
in Neža Golob.
POKOPANI v mesecu maju:
+Terezija Šinkovec, +Anton Koci, +Fani Koci, +Janez
Vertačnik, +Avgust Bučar, +Marija Klun in +Cvetka
Godeša.
Gospod, daj jim večni pokoj!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
LMŠ 250€, TI 1500€, ŽI 100€, HTA 50€, JN 400€, PŠ
200€, SŽ 60€, DM 250€, SM 200€.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
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7.00
19.00
7.00
sv. Marcelin in Peter, mučenca
19.00
8.00
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
19.00
7.00
prvi petek
19.00
sv. Justin, mučenec

++Jože in Katarina Černjač
+Terezija Šinkovec, 7. dan
v čast Materi Božji po namenu
+++Sitarjevi; +Jože Gale
za farane
v čast Srcu Jezusovemu; +Jakob Banik
+Vinko Razboršek
+Tone Homar

prva sobota

19.00 za duhovne poklice in njih svetost; v čast sv. Jožefu

10. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane; v priprošnjo za zdravje
10.00 v čast sv. Jožefu

sv. Robert, opat

19.00 v zahvalo; +Ivan Hrovat

sv. Medard, škof
sv. Primož in Felicijan, muč.
sv. Bogomil, škof
Srce Jezusovo

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

+Francka Dolinšek
+Peter Rot
v čast Materi Božji po namenu
+Jože Golmajer; +Anica Dovč
v čast Materi Božji po namenu
v čast Lurški Materi Božji za zdravje
V čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
+Agnes Milavec

Srce Marijino

19.00 ++Karolina Cerajnik; za bogoslovce in novomašnike

11. NEDELJA MED LETOM

8.00 za farane
10.00 ++Vladimir in Darinka Bajec

sv. Valerij, mučenec

19.00 +Franci Klavžar; +Dragica Šerbec

sv. Vid, mučenec
sv. Beno, škof
sv. Albert, duhovnik
sv. Marko in Marcelijan, muč.

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
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19.00

za zdravje
+Vid Levičar
v čast Materi Božji po namenu
+++Borštnik; +Marija Klun, 30. dan
+Vinko Furlan
po namenu
+Slavko Tomc
Bogu v čast, zahvalo in priprošnjo

sv. Nazarij, škof

19.00 +++Lorenci in Farič; +++bratje in sestre Ivanuša

12. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane
10.00 ++Emilija Šipelj, obl., in Roman Kastelic, obl.

sv. Alojzij, redovnik

19.00 +Alojz Golobič; +Ana Mergole

sv. Pavlin, škof
sv. Jožef Cafasso, duhovnik
sv. Rojstvo Janeza Krstnika
sv. Viljem, opat

7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00
7.00
19.00

++Lojze in Slavko Lešnjak
+Milka Lovišček
+Slavc Sojar
za blagoslov družine (M); +Ignac Hriberski
v dober namen
za domovino
za zdravje
za duše v vicah

sv. Vigilij, škof

19.00 v priprošnjo Materi Božji za zdravje; +Milan Knez

13. NEDELJA MED LETOM

8.00 za farane
10.00 +Jure Grošelj

sv. Irenej, škof in mučenec

19.00 v čast sv. Jožefu; +Tilen Klun

sv. Peter in Pavel, apostola
sv. prvi rimski mučenci

8.00
19.00
7.00
19.00

V čast Srcu Jezusovemu
+Peter Rot; v zahvalo
za duše v vicah
+Karel Zadergal; +Rezka Šinkovec, 30. dan

BRALCI BOŽJE BESEDE
Sveto Rešnje telo in kri
četrtek ob 8.00:
Mateja Žgajnar
četrtek ob 19.00:
Milanka Petrovič
10. nedelja med letom
sobota ob 19.00:
Alenka Höfferle
nedelja ob 8.00:
Tevž Globokar, Olga Duh
nedelja ob 10.00:
Rok Dajnko, Veronika Zorko
11. nedelja med letom
sobota ob 19.00:
Sonja Dajnko
nedelja ob 8.00:
Monika in Andreja Droljc
nedelja ob 10.00:
Martina Bobič, Bernarda Zorko
12. nedelja med letom
sobota ob 19.00:
Mojca Bertoncel
nedelja ob 8.00:
Franci in Sabina Zajec
nedelja ob 10.00:
zakonski jubilanti
13. nedelja med letom
sobota ob 19.00:
Marjeta Paternost
nedelja ob 8.00:
Žiga Štrukelj, Brigita Nagode
nedelja ob 10.00:
Blaž in Andreja Valič
sv. Peter in Pavel
ponedeljek ob 8.00:
Peter Šabič
ponedeljek ob 19.00:
Pavle Trdan, Peter Lovšin

DOGODKI V JUNIJU 2021
1. junij
Večerne svete maše ob 19.00
3. junij
Telovska procesija ob 8.00
10. junij
Srečanje sodelavcev Karitas ob 18.00
Tiho češčenje po večerni sv. maši
13. junij
Zahvalna sveta maša
ob sklepu verouka

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

