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»Kdo bo obstal, ko se prikaže? Kajti on je
kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev.
Sédel bo kakor topilec in čistilec srebra in
očistil bo Levijeve sinove. Kakor zlato in
srebro jih prečisti, da bodo darovali
Gospodu daritve, kakor je prav.«
Mal 3, 2–3

Naj postno vodilo LJUBITI MALENKOSTI, LJUBITI DARILA postane tudi tvoja postna vaja
Ob odmevih na gorečo stolnico Notre-Dame v Parizu, ob tej bolečini evropskega krščanstva, smo mnogi postali pozorni na zlat
križ, ki se je zasvetil na pogorišču katedrale. Nekaj tako zelo človeško zlatega je bilo v tem, kajne, v upanju, da se na dnu
poraza, na njegovem pogorišču vendarle nekaj sveti. Čeprav zlat – to je vseeno bil križ. Ne bodimo malenkostni, cerkev je
vendar zgorela, poraz je očiten in težak. Na pogorišču pa je zraslo nekaj drugega. Med bliskavicami novinarjev in telefoni
šokiranih turistov so se Parižani kar sami od sebe zbrali pred cerkvijo ter začeli peti in moliti. To je bilo zlato, ki se je bleščalo
na pogorišču, križ je bil, ki se je svetil, poraz, smrt, ponižanje, to se je svetilo med zoglenelimi tramovi.
Za nobeno zmago ne gre, gre za poraz. To si težko priznamo, saj tudi svoje poraze radi obračamo tako, da so videti kot zmage
– in s tem si naredimo najslabšo mogočo uslugo. A tako je, ker nihče na mara porazov, nihče noče biti poražen. Težko je
razumeti in še težje sprejeti, da sijaja v naše življenje ne prinašajo zmage, temveč tako zelo nepriljubljeni porazi, nemoč,
bolečina. Kajti če se človek kdaj odloči za sveto, za dobro, humano, Božje, se za to odloči na dnu, na pogorišču svojih načrtov
in življenjskih uspehov. Kajti šele tam, kjer utihne človek, začne govoriti Bog. Kjer ni več moči in zato ne več prostora za
človekove zasluge, dobi prostor Bog. Kjer pa ima prostor Bog, tudi človek postane bolj človeški. Dragocen kot zlat križ med
zoglenelimi tramovi. Prebiram svoje življenje, preverjam, pretresam to, kar sem povedal s tresočim glasom, in vem, da je res.
Da sem najbolj podoben Bogu in najbolj podoben človeku, ko sem najbolj na dnu in brez moči.

Še naprej vam želim blagoslovljen, milostni postni čas!

PETKOVI POSTNI VEČERI po Zoomu ob 19.15
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni se vsakoletni
Koseški postni večeri selijo v spletno okolje in bodo dostopni
prek videokonferenčnega sistema Zoom.

Kako ustvariti povezavo na svojem računalniku, tablici ali
telefonu in se pridružiti posameznemu tematskemu večeru,
si preberite na župnijski spletni strani.
Povezavo za posamezni večer dobite na župnijski spletni
strani.
5. marec 2021
župnijski pričevalci:
VERA V DRUŽINI – kje in kako sem vero prejel, kako sem
jo ohranil in kako jo prenašam naprej?
12. marec 2021
moralni teolog dr. Roman Globokar:
Pojdimo na globoko vse do etičnosti cepiv …
19. marec 2021
mag. Ana Ahačevčič:
Ob pismu papeža Frančiška o sv. Jožefu v življenje.
26. marec 2021
Meditacija ob križevem potu
TIHA NEDELJA
Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, boste na TIHO
NEDELJO po svetih mašah lahko vzeli oljčne vejice.

CVETNA NEDELJA, 28. marec
Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo na CVETNO
NEDELJO ob 10. uri na ploščadi pred cerkvijo blagoslov oljk,
butaric in zelenja.
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, 4. marca, od sklepa večerne
svete maše do 20.30. Tiho čaščenje Boga v Najsvetejšem
zakramentu. Biti z Njim in ga ljubiti!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
ŽI 100€, HZF 100€, ŠTS 100€, SMZ 2000€, DMAM 1000€,
RFH 50€, PM 500€, KRS 500€, ITE 4000€, MO 100€, SJ
100€, DM 200€, ST 500€, SŽ 50€, GE 200€, GM 50€, PV
100€, ŽM 100€, FSZ 100€.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
POKOPANI v mesecu februarju
+Jožef Turšič, +Tatjana Jaklič, +Ignac Hriberski.

Gospod, daj jim večni pokoj!
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sv. Albin, škof
sv. Neža Praška, devica
sv. Marin, mučenec
sv. Kazimir, kralj

prvi petek

18.30 +Jure Prevc; +++Jože, Marija in Ana Kerhlanko
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje
za blagoslov; +Jakob Šmon
+Alex Park
+Minca in Mile Sojar;+starša Žnidaršič in brat Stane
+Zora Kverh
+Tilen Klun
+Ladislav Perša
++starša Širca

prva sobota

18.30 ++Mja in Živa; za duh. poklice in svetost poklicanih

3. POSTNA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 +++Mira, Drago in Tina Magušar

sv. Janez od Boga, redovnik

18.30 +++Droljc in Lotrič; +Francka Dolinšek

sv. Frančiška Rimska, red.
sv. 40 mučencev
sv. Benedikt, škof
sv. Justina, redovnica

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

18.30 +Jure Prevc; +Francka Dolinšek

4. POSTNA NEDELJA

8.00 za farane
10.00 ++starša Juteršek in Ravnikar; +David Leskovec

sv. Klemen, redovnik

18.30 +++Angela, Karel in Stanka, obl.; +Stanislav Erjavec

sv. Jedrt, devica
sv. Ciril Jeruzalemski, škof
sv. Jožef, Jezusov rednik

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
8.00
18.30

za zdravje na duši in telesu
+Marija, Franci in Alojz Čarman;+Ignac Hriberski 30.
v zahvalo in blagoslov
+++Šinkovec, obl.;+++Lunder, Veselko in za zdravje
v čast Svetemu Duhu
++Jože in Ana Glušič
++Jožefa in Jože Hočevar
v zahvalo za rojstvo in v blagoslov; +Jože Felc

sv. Klavdija, mučenka

18.30 +++starši Bes in Gale

5. POSTNA, TIHA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 ++Jožefa in Jože Gale

sv. Lea spokornica

18.30 +Francka Dolinšek; ++Alojzija in Anton Lavrič

sv. Rebeka, redovnica
sv. Katarina Švedska, red.
Gospodovo oznanjenje
sv. Larisa, mučenka
sv. Peregrin, redovnik
CVETNA NEDELJA
sv. Jona, mučenec
sv. Amadej, duhovnik
sv. Kornelija, mučenka

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.

+Francka Dolinšek
++Ivan in Marinka Žgajnar
++++starša in brat Macedoni
+Janez Lončarič; +++starši Cesar
v dober namen (M)
++Minka in Iko Robežnik, obl.
v zahvalo za 50 let
+Bogdan Umek, obl.

sv. Kristina, devica

sv. Herbert, škof

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

7.00
18.30
7.00
18.30
8.00
18.30
7.00
18.30

+Marinka Žgajnar
++starša Šmon
po namenu
+Peter Rot; +Damjan Cesar
v zahvalo za vse dobro in preizkušnje v letu 2020
+David Picek; po namenu
+Franc Žunko, obl.
+Bogdan Umek; +Jože Felc
++Vinko, Angela, Micka in Francka Dolinšek;
18.30
po namenu Bertoncel
9.00 +++Hribar in Kosten
9.45 za farane

DOGODKI V MARCU 2021
2. marec
Seja ŽPS ob 19.30
3. marec
Srečanje II. zakonske
skupine ob 20.15
4. marec
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.

18.30 ++starša Kosmač; +Mile Juhant
7.00
18.30
7.00
18.30

v čast Mariji Pomagaj po namenu
+Janez Lončarič
+Ladislav Perša
+++Marija in Ana Čarman in Glavan; po namenu (M)

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: 2420 3905 1522 966

