»Bratje in sestre, vsi, ki se dajo voditi
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Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
Saj niste prejeli duha suženjstva,
da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli
duha posinovljenja, v katerem kličemo:
»Aba, Oče!«.
Rim 8,14

ŽIVLJENJE JE TEŽEK BOJ
Življenje je težek boj, težji od tistih, ki se bijejo v jarkih na frontah. Ker zmore življenje porušiti mostove, ki se nikdar ne dajo
popraviti, izkopati luknje, ki se z ničimer ne dajo napolniti, in zadati rane, ki se nikdar ne pozdravijo. Zato. In starejši ko si, hujši
je ta boj. In rane so vse globlje.
Že davno sem spoznal, da je življenje boj, ki ga ne morem dobiti. A sem vseeno trmasto vztrajal pri svojem. Se bojeval. Iskal
maščevanja za svoje izgube. Ali pa nadomestila za tisto, kar mi je življenje vzelo. In sem izgubljal še bolj in čedalje več.
Maščevanje me je ubijalo, nadomestila so me razočarala, in tako je bila moja bolečina vse večja.
Življenje je premočno, da bi se bojeval z njim. Premagalo me je, velikokrat in vsakič popolnoma. In bílo me je toliko časa, dokler
nisem mogel več. Dokler nisem dokončno pokleknil. Priznal, da ne zmorem sam.
Tako sem preživel. Življenje namreč ni učenje, kako zmagovati, ampak kako ga prepuščati.
In čeprav se to zdi kakor poraz, ni tako. Je osvoboditev. In mislim, da je to tudi molitev. Posloviti se, izpustiti svoje življenje iz
svojih rok in živeti z neizpolnjenimi željami, razočaranji in porazi, živeti z ranami in luknjami, a biti kljub temu miren in srečen,
vse to je namreč mogoče samo, če doživiš ljubezen nekoga, ki je večji od tega. Večji od življenja. To je zame Bog.
Zato potrebujemo molitev. Ker je pretežko živeti, ne da bi svoje življenja nekomu prepustili. In ker moliti pomeni uleči se v
naročje nekoga, ki te ljubi. In če si tam, je vseeno, kaj se ti zgodi.

ŠMARNICE
Šmarnice za otroke med večerno sveto mašo: besedilo
SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI LJUDJE nam v obliki
razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom
približajo svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij. Otroke
vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno stopili
na pot svetosti in vse bolj postajali Jezusovi prijatelji. »Nihče ni
tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako
velik prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«
Šmarnice za odrasle med jutranjo sveto mašo: besedilo
CAMINO, POT, KI SE ZAČNE NA KONCU nas v svetem
Jakobovem letu vabi, da v mislih prehodimo camino, Jakobovo
romarsko pot; gre za povabilo k soočanju z vprašanji o smislu
življenja, o našem delovanju in poslanstvu. Gre za pot za
Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno malo drugače, kot
načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali –
da bi bili bližje Njemu. »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove
sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24).
PROŠNJI DNEVI – KRIŽEV TEDEN
Prošnje dneve obhajamo ob koncu velikonočnega časa; to so
trije dnevi pred Vnebohodom, ko gremo verniki v procesiji med
njivami in polji v zelenju, ob tem pa prosimo za blagoslov
rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega
dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in
za dobro letino … V naši župniji take procesije sicer ni, a v teh
dneh med sveto mašo z litanijami vseh svetnikov prosimo Boga
za blagoslov polj in vsega našega dela. V zavedanju, da vse,
kar imamo in smo, prihaja od dobrega Boga, bomo molili:

Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je v tvoji
moči. Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo
te, daj, da bo zemlja rodila obilne sadove. Varuj naša polja,
vrtove in travnike, gozdove, vinogradnike in sadovnjake pred
nevihtami, točo in pustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo.
Blagoslovi delo naših rok in našega duha, naše delo doma in v

službi, saj zaupamo v tvojo pomoč. Po Kristusu Gospodu.
Amen.
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, 6. maja, od sklepa večerne
svete maše do 20.30. Tiho čaščenje Boga v Najsvetejšem
zakramentu. Biti z Njim in ga ljubiti!
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
BM 200€, BR 200€, ŽI 100€, KMR 150€, BZ 100€, M 200€, HTA
3000€, PŠ 700€, KM 50€, KO 500€, BB 100€, RB 250€, DM
100€, AJ 100€, TM 100€, DE 100€, SŽ 60€, NN 80€ namesto
cvetja na grob.
Bog povrni vašo dobroto z večnim plačilom!
KRŠČENA v mesecu aprilu:
Dora Markovič.
POKOPANI v mesecu aprilu:
+Emilija Lovišček, +Karolina Šerbec, +Fedor Tominec,
+Jože Šimenc, +Antonija Prevc, +Bruna Marija Grahovac.

Gospod, daj jim večni pokoj!
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Obletnica…, ko sem v svoje roke prvič prejel belo hostijo, golo, krhko telo
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sv. Filip in Jakob, apostola
sv. Florijan, mučenec
sv. Angel, mučenec
sv. Dominik Savio, dijak

prvi petek

18.30 +Regina Kastelic; ++Matevž in Vida Kočevar
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

+Justi Tržan
+++družini Lorenci in Farič; Sonja Hobel, 30. dan
+++družine Mardžonovič
+Davorin Sevšek, obl.; +Magdalena Pavlič
+++družine Mardžonovič
v čast Srcu Jezusovemu
+++družine Mardžonovič
++++starša Zajc in Muster

prva sobota

18.30 Za duhovne poklice in njih svetost; +++Mardžonovič

6. VELIKONOČNA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 +++družine Mardžonovič

prošnji dan

18.30 +Francka Dolinšek; +++družine Mardžonovič

prošnji dan
prošnji dan
Vnebohod
sv. Bonifacij, mučenec

7.00
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7.00
18.30
8.00
18.30
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18.30

+++družine Mardžonovič
+Jože Golmajer
+++družine Mardžonovič
+Peter Rot; +Franci Klavžar
v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu
+++družine Mardžonovič; +Anica Debevec, obl.
v zahvalo in dober namen
+Ivanka Urbančič

sv. Zofija, mučenka

18.30 +++Žulič; +Agnes Milavec

7. VELIKONOČNA NEDELJA

8.00 za farane
10.00 +Barbara Hriberšek

sv. Jošt, puščavnik

18.30 +Ana Mergole; +Bogomir Božič

sv. Erik, kralj
sv. Urban I., papež
sv. Bernardin, duhovnik
sv. Krištof, mučenec

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

+++sorodniki
+Ignac Hriberski; +Jožko Perat
za duše v vicah
+Vid Levičar; +Marija Božič
+Ladislav Perša
++Jože in Regina Kastelic
za duše v vicah
++Martina in Rezka Drnulc; ++Ernest in Blaž Farič

sv. Marjeta, redovnica

18.30 +David Picek; +Neda Kern

BINKOŠTI

8.00 za župljane; za darove in sadove Svetega Duha
+Antonija Prevc, 30. dan; v pripr. Svetemu Duhu za
10.00 razsvetljenje

sv. Marija Pomagaj
sv. Beda, duhovnik
sv. Filip Neri, duhovnik
bl. Alojzij Grozde, mučenec
sv. Ignacij, škof

8.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

Vera, Marija in Gorazd Černjač
++Valentin in Marjana Pavli; +Marjanca Božič
+++Skrbin in Nemec
+Vida Kočevar
za duše v vicah
++Marija in Vinko Ložar; +Agnes Milavec
v čast Materi Božji po namenu
+Rezka Gale
v dober namen
+Jože Kastelic

sv. Maksim Emonski, škof

18.30 duhovne poklice (ŽRV I.); v čast sv. Jožefu za mlade

SVETA TROJICA

8.00 za farane
10.00 ++Angela in Vinko Dolinšek

Marijino obiskanje

18.00 v zahvalo za prave prijatelje; +Ivan Hrovat

BRALCI BOŽJE BESEDE
6. velikonočna nedelja

sobota ob 18.30: Mojca Bertoncel
nedelja ob 8.00:
Jan Bartolj, Marjana Kocjančič

nedelja ob 10.00:

Rok Dajnko, Veronika Zorko
Gospodov vnebohod

četrtek ob 8.00:

Marija Šušteršič

četrtek ob 18.30:
Andrej Zorko

7. velikonočna nedelja

sobota ob 18.00: Sonja Dajnko
nedelja ob 8.00:
Franci Zajec, Sabina Zajec

nedelja ob 10.00:

Martina Bobič, Mateja Komel Snoj
Binkošti

sobota ob 18.30: Marija in Pavle Trdan
nedelja ob 8.00:
Andraž Slakan, Urška Slakan

nedelja ob 10.00:

Boštjan Zajc, Petra Zajc
Sveta Trojica

sobota ob 18.30: Marcel Krek
nedelja ob 8.00:
Marija Šušteršič, Olga Duh

nedelja ob 10.00:

Ian Baumgartner, Ingrid Marolt

Spet kliče nas venčani maj

MARIJA, ZDRAVJE BOLNIKOV,
prosi za nas!
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.
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