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Bili so stanovitni v nauku apostolov in
v občestvu, v lomljenju kruha in
v molitvah. (…) Vsi verniki so se družili
med seboj in imeli vse skupno: prodajali
so premoženje in imetje ter od tega delili
vsem, kolikor je kdo potreboval.
Apd 2,42.44–45

KOSEŠKO ŽUPNIJSKO OBČESTVO V ZRCALU ŽIVLJENJA PRVIH KRŠČANSKIH SKUPNOSTI
Milost krsta razkriva tesno vez med brati v Kristusu, ki so poklicani k medsebojni podelitvi, k poistovetenju z drugimi in
dajanju, kolikor kdo potrebuje. Gre za velikodušnost, miloščino, skrb za drugega, obiskovanje bolnikov, obiskovanje
tistih, ki so v stiski in ki potrebujejo tolažbo. In ravno zato, ker to bratstvo, kar je Cerkev, izbere življenje občestva in
pozornost do potrebnih, lahko živi resnično in pristno bogoslužno življenje.
Apostolska dela nas na koncu spomnijo, da Gospod zagotavlja rast skupnosti. Vztrajanje vernikov v pristni zavezi z
Bogom in z brati postane privlačna moč, ki očara in osvoji mnoge, postane načelo, s katerim živi skupnost vernikov v
vsakem času.
Prosimo Svetega Duha, naj iz naše župnijske skupnosti naredi kraj, kjer se bo sprejemalo in uresničevalo novo življenje,
dela solidarnosti in občestva; kraj, kjer bo bogoslužje srečanje z Bogom in bo postalo občestvo z brati in sestrami; kraj,
ki bo »odprta vrata« nebeškega Jeruzalema.
Prim. papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco na Trgu sv. Petra 26. 6. 2019

ŽUPNIJSKO ROMANJE V PREKMURJE
(21. september)
Ta dan bo posvečen spominu in molitvi za beatifikacijo
Božjega služabnika Danijela Halasa (1908–1945).
Najprej bomo obiskali župnišče in župnijsko cerkev v
Črenšovcih, kjer bo sv. maša. Pot bomo nadaljevali proti
Veliki Polani, kjer si bomo ogledali Halasovo spominsko
sobo in postali pri njegovem grobu. Naslednji postaji
bosta v centru domačih obrti Pomelaj v Mali Polani in ob
Križevem potu na Hotizi. Za kosilo se bomo ustavili v
Kapci. Romanje bomo sklenili z litanijami v Gornji Bistrici,
kjer si bomo ogledali tudi Kregarjeve vitraje.
Odhod bo 21. septembra ob 6. uri, vrnitev pa okrog 20.
ure. Ta dan bomo spoznali slikovite kraje črenšovske
župnije in delček naše zgodovine. Šli bomo na obisk v
nekoč bogato žitnico duhovnih poklicev, ki so izhajali iz
tega dela Slovenije, in se seznanili predvsem s pomenom
dela duhovnikov pri ohranjanju in širjenju slovenskega
jezika. Vabimo vas, da poskusimo tudi kaj iz »domače
prekmurske kuhinje« ter ob vodstvu g. Toneta Ciglarja
prepoznamo kanček prostrane odprtosti prekmurske
duše, krajev in ljudi. Cena romanja s kosilom je 26 €.
VEROUČNI URNIK 2019/2020
Objavljen je na župnijski spletni strani. Vpis otrok v
veroučno šolo bo v ponedeljek, 2. septembra, od 8. do
12. ure in od 15. do 18. ure za veroučence od 1.–5.
razreda ter v torek, 3. septembra, od 15. do 18. ure za
ostale razrede.

OBLETNICA POSVETITVE NAŠE ŽUPNIJSKE
CERKVE MARIJE BOŽJE MATERE
(8. in 14. september)
S tridnevno pripravo pred malim šmarnom – pri večernih
svetih mašah in s celonočnim češčenjem iz sobote na
nedeljo – se želimo tudi duhovno prenoviti in še globlje
ozavestiti, kako velik dar je imeti v svoji sredi posvečeno
župnijsko cerkev z duhovniki.
Slovesnost obletnice bomo liturgično obhajali v nedeljo,
8. septembra, pri obeh svetih mašah, zunanje
praznovanje, žegnanje, pa letos prenašamo na soboto
po tej nedelji.
Za soboto, 14. septembra, ob 16. uri smo v našo župnijo
povabili nadškofa msgr. Stanislava Zoreta. Prosili smo
ga, naj nam blagoslovi pretekla opravljena dela oziroma
pridobitve zadnjih let: sončne elektrarne, kupljeno
zemljišče, obnovljene kozolce, na novo prekrito staro
cerkev in prostor, kjer želimo zgraditi novo župnišče.
Duhovno pripravo na obletnico posvetitve župnijske
cerkve vodijo: v četrtek g. Martin Zlobko, v petek
g. Matevž Mehle in v soboto g. dr. Roman Globokar.
Po sobotni večerni sveti maši bo
CELONOČNO ČEŠČENJE.
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22. NEDELJA MED LETOM
angelska nedelja; Ruta Moabka

sv. Zaharija, prerok
prvi petek
sv. Regina, mučenka
prva sobota
23. NEDELJA MED LETOM
mali šmaren

8.00 za župljane
10.00 +++Umek in Trdan
+Marjanca Božič,
18.30
+Marija Poje
7.00 v zahvalo in priprošnjo
18.30 +Peter Rot
7.00 v zahvalo za zdravje
18.30 +Janez Kocjančič, obl., +Bogomir Božič
7.00 +Boško Petrovič
18.30 v zahvalo za zakon; ++Mici in Mici Štrukelj
7.00 +Karel Hofferle
18.30 +Peter Rot; za duhovnike
za duhovne poklice in njih svetost
18.30
+Blaž Farič; po namenu
8.00 za župljane, +Ivan Hrovat, obl.
10.00 +Jože Bertoncelj

sv. Peter Klaver, misijonar

18.30 +Peter Rot

sv. Marjeta, devica
sv. Gregor Veliki, papež
sv. Rozalija Siciljska, devica
sv. Mati Terezija, redovnica

sv. Nikolaj Tolentinski, spokor.
sv. Bonaventura, redovnik
sv. Marijino ime
sv. Janez Zlatousti, škof

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

Povišanje svetega Križa

16.00

24. NEDELJA MED LETOM
nedelja svetniških kandidatov

8.00
10.00

sv. Ljudmila, kneginja

18.30

25. NEDELJA MED LETOM
Slomškova nedelja

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
Prekmurje
8.00
10.00

sv. Pij, redovnik in spovednik

18.30

sv. Robert Bellarmino, škof
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
sv. Januarij, škof
sv. Andrej in korejski mučenci
sv. Matej, evangelist in apostol

+++duše v vicah
za duhovne, redovne in misijonarske poklice
v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu
+Marija Božič; +Tatjana
+++sorodniki
za primerno vreme in odvrnitev hude ure
v čast in zahvalo Materi Božji
+Domen Petrovčič
+Jože Marinček, obl.
+Janez Svoljšak; +Jože Potočnik
za župljane
+Peter Rot
v čast in zahvalo nadangelom
za zdravje
za zdravje
+Peter Rot
v čast Mariji v priprošnjo po namenu
+Jože Gale; +++Ulepič
v zahvalo (E.)
+Jožefa Smolnikar, obl.
+++družine Plevel
+Franci Klavžar
+Franci Čarman;
v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za župljane
+Peter Rot
po namenu
+Katarina Rozman
v čast Srcu Jezusovemu
+Jolanda Bobič
+++družine Pavli
+Peter Rot; +Terezija Gale
+Tatjana
+Marija Justin, obl.
+Vinko Razboršek
+David Picek
za zdravje
v zahvalo (E. J.)
za župljane
+Peter Rot

sv. Kozma in Damijan,
mučenca, zavetnika zdravnikov
sv. Vincencij Pavelski,
ustanovitelj lazaristov

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

sv. Venčeslav, mučenec

18.30

26. NEDELJA MED LETOM

8.00
10.00

sv. Hieronim, duhovnik

18.30 v čast Žalostni Materi Božji; +Janez Prevc, obl.

bl. A. M. Slomšek, škof
sv. Nikolaj, kmet

BRALCI BOŽJE BESEDE
22. nedelja med letom
sobota ob 18.30: Mira Šijanec
nedelja ob 8.00:
Stane Kadunc, Marjeta Paternost
nedelja ob 10.00:
Domen Iljaš, Mojca Bertoncel
23. nedelja med letom
sobota ob 18.30: Peter Šabič
nedelja ob 8.00:
Tevž Globokar, Olga Duh
nedelja ob 10.00:
Rok Dajnko, Veronika Zorko
24. nedelja med letom
sobota ob 16.00: Ernest Farič
nedelja ob 8.00:
Andraž Slakan, Urška Slakan
nedelja ob 10.00:
Peter Lovšin, Mateja Komel Snoj
25. nedelja med letom
sobota ob 18.30: Mateja Marolt
nedelja ob 8.00:
Jan Bartolj, Lara Dragan
nedelja ob 10.00:
Pavle Trdan, Marija Trdan
26. nedelja med letom
sobota ob 18.30: Alenka Höfferle Felc
nedelja ob 8.00:
Tevž Globokar, Olga Duh
nedelja ob 10.00:
Rok Dajnko, Veronika Zorko
DOGODKI V SEPTEMBRU:
Od 1.–7. septembra
Razstava del skupine
Cvetje v jeseni
v veliki učilnici.
5. september
Obhajilo bolnih in onemoglih
na domu
Srečanje članov Župnijske Karitas
ob 17.30.
8. september
Liturgično obhajanje
župnijskega žegnanja
14. september
Blagoslov preteklih opravljenih del.
(pecivo prinesemo v soboto do 9. ure v
župnijsko dvorano)

19. september
Pogled v Sveto deželo, ob 19.00
21. september
Župnijsko romanje
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-pošta: 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: SI56 2420 0910 4410 229; številka transakcijskega računa Župnijske Karitas: SI56 2420 3905 1522 966. tisk: PARTNER GRAF

