w
† NEDELJA

6. januar

Spovednikova noč
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GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

SVETI TRIJE KRALJI
Gašper, Miha, Boltežar
† PONEDELJEK

7. januar
sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik

Hoja za Kristusom – ozka in strma pot
Jezus jasno pravi, da si tisti, ki se odpravi na pot hoje
za Kristusom, ne sme delati iluzij o tem, da je to široka
in udobna pot, po kateri se odpravi večina, niti o tem,
da se bodo njene težave »izplačale« in pripeljale do uspeha v tem svetu. Ponavljajoče se besede o križu nas

† TOREK

opominjajo, da moramo biti zelo stvarni v svojih pri-

8. januar

čakovanjih: računati s krivicami in polomi vseh vrst,

sv. Severin Noriški,

imeti pogum za žrtvovanje, včasih tudi tisto najvišje.
Pa vendar ima ta pot smisel.

opat

(Družina, 2017)
† SREDA

9. januar
sv. Pij IX.,
papež
† ČETRTEK

10. januar
sv. Gregor iz Nise,

ŽE VESTE?

V nedeljo, 13. januarja 2019, ob 19h bo v cerkvi
Marijinega oznanjenja slovesna maša, pri kateri
bo pel APZ sv. Cecilije (dirigentka Janja Dragan
Gombač, organist Tilen Bajec). S solisti bodo izvajali
Mozartovo Spatzen-Messe v C-duru, po njej pa ste

škof in cerkv. učitelj

vabljeni na koncert božičnih pesmi.

† PETEK

KOTIČEK ZA RAZVEDRILO

11. januar
sv. Pavlin Oglejski,
škof
† S O B O TA

12. januar

»Kdo so bili prvi komunisti?«
»Adam in Eva, Mojzes in Sveti Trije kralji!«
»Kako to misliš?«
»Adam in Eva sta bila gola in bosa, pa sta mislila,
da živita v raju; Mojzes je Izraelce žejne peljal čez

sv. Tatjana,

vodo; in Sveti Trije kralji – šli so za zvezdo, prišli

mučenka

pa v štalo!«
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•

MAJHEN IN SLABOTEN,
A HKRATI VELIK IN MOGOČEN
Mt 2,1–12

Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki bi se jim,
kdor dosledno misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notranjem čutu. Tako je
bilo z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali
zvezdo z očmi, ni pa dvoma, da jim je sijala v srcih.
Dvignila jih je na pot in privedla do Jezusa. Niso se
spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo,
zakaj ne gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih vabi
za seboj.
Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu učeno raz
pravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo. Toda
v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in
tega prepričanja jim nihče ne more omajati.
Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja
predstave, ki smo si jih o Njem ustvarili. Modri so
novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. Našli so ga v skromnem bivališču v naročju preproste žene.
Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog
pokazal velikega, mogočnega, zmagoslavnega in
v očeh ljudi pomembnega, On pa je majhen in slaboten, mnogim neznan in od mnogih nepriznan.
(p. F. Cerar: Beseda da Besedo)

ŽUPNIJA LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Kuzmičeva 6, 1000 LJUBLJANA
01 436 87 81

splet: http://zupnija-bezigrad.si/
e-pošta: zupnija.lj-bezigrad@rkc.si
p. Andraž – 041 209 500
p. Miran – 0590 717 22
p. Regalat – 0590 717 21
TRR: SI56 0430 2000 3283 919

MAŠE IN BOGOSLUŽJE
Delavnik: 8.00 in 19.00
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.
ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob torkih in četrtkih
8.30-9.00 in 17.00-18.00.
Ob cerkvenem ali državnem prazniku
je zaprta.
SPOVEDOVANJE
je redno med vsako mašo. Izredno:
ponedeljek (p. Miran) 18.00 - 19.00:
četrtek (p. Andraž) 18.00 - 19.00.
V primeru odsotnosti odpade.
Lahko se dogovorite tudi izven tega
časa – pokličite!
KRSTI - so 3. nedeljo v mesecu ob
11.00. Za prijavo krsta se predhodno
oglasite v župnijski pisarni. Priprava v
soboto pred dnevom krsta ob 17.00.
POROKA - zaročenci se udeležijo
tečaja. V župnijski pisarni se prijavijo
vsaj en mesec pred poroko.
BOLNIKI IN OSTARELI - redno jih
obiskujemo vsak prvi petek v mesecu.
Pokličite nas za obisk in prejem
zakramentov.
POGREB - ob prijavi pogreba na Žalah
povejte, da bo pogreb cerkven, hkrati
pa pokličete župnika (041 209 500),
da se uskladimo za uro pogreba. O
obredu in pogrebni maši se bomo
dogovorili kasneje v župnijski pisarni.
Oznanila izdaja Župnija Ljubljana-Bežigrad;
odgovarja: p. Andraž Arko OFM, župnik

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, 6. 1.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Otroci pred mašo pred oltar položijo
misijonski dar adventne akcije »Otroci za
otroke«. Po maši blagoslov kolednikov, ki
bodo obiskali domove.
TOREK, 9. 1.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 13. 1.
Pri vseh mašah bomo obnovili krstne
obljube.
10.00 – Pri maši se bodo predstavili naši
prvoobhajanci. Med mašo se bomo skupaj
spomnili na svoj krst, zato ste otroci še
posebej povabljeni, da s seboj prinesete
svoje krstne sveče.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
19.30 – Skupina za animatorje.
_____________________________________
MESEC VERSKEGA TISKA
Vabimo vas, da pokažete zvestobo verskemu tisku in
ta mesec pod ugodnimi pogoji naročite Ognjišče in
Družino kar na domači naslov. Tako boste zagotovo
in še hitreje dobili revijo v branje.
Letna naročnina na Družino je do 31. 1. 2019 104 €,
(če plačate do 31. 1. 2019, sicer 109,20 €, lahko tudi
v 2 ali 4 obrokih ali mesečno s trajnikom), za
Ognjišče pa 34,30 €. Naročila zbiramo tudi v župnijski
pisarni. S 1. 2. 2019 bomo zato ukinili prodajo na
pultu v cerkvi (tudi zaradi kraje revij).
Tako kot pretekli dve leti, si lahko na klopeh v
krstilnici, ta mesec od 7. 1. naprej tudi postrežete s
knjigami, ki smo jih »našli« po naših policah. Naj
končno najdejo svoje bralce!

nazaj. Res je, da se ob
številkah lahko odstira
bolj pesimističen pogled
– v smislu upadanja
nekaterih številk. Te nam
nekaj povedo, hkrati pa
popolnoma zaobidejo
osebni značaj in siceršnji doprinos
vsakega od nas. Ob pričujočih
podatkih se lahko zamislimo, nikakor
pa nas ne smejo navdati s
pesimizmom – nasprotno, sprejmimo
jih kot izziv za osebno in občestveno
rast v veri, saj bomo samo tako pristni
pričevalci za našega Gospoda. Naj nas
varuje in blagoslavlja!

PRIZNANJE KLJUČARJU
G. ANTONU ZEMLJIČU

Na novega leta dan je gospod Anton
Zemljič obhajal 90. rojstni dan. Ob tej
obletnici mu je ljubljanski nadškof
Stanislav Zore podelil priznanje in
zahvalo za dolgoletno odgovorno in
požrtvovalno opravljanje službe
ključarja v naši župniji. Slavljenec je
priznanje prejel ob koncu večerne
maše na silvestrovo, nato smo se
MAŠNI NAMENI
z zahvalno pesmijo zahvalili Bogu
božični čas (6.1.-13.1.)
zanj in za vse dobro, kar smo
8.00 za farane
NED
prejeli v preteklem letu.
10.00 za + iz družine Opara
6.1.

PASTORALNA STATISTIKA
Z vstopom v novo leto se nam
ponuja priložnost pogleda za
krsti

2014
2015
2016
2017
2018

19
24
31
22
23
nedeljniki

2014
2015
2016
2017
2018

725
581
554
565
537

pogrebi

2
4
5
5
2

68
58
45
59
68

40500
44200
43800
41600
41900

PON 8.00 za + Henrika in družino Orel
7.1. 19.00 za + Nežko Fabjan
8.00 za + starše Lavrač

poroke

obhajila

19.00 za + Ivana Pasariča

OŠ verouk

162
132
138
152
127

TOR
10.00 za uspešno zdravljenje in odprto srce
8.1. 19.00 za + Ljudmilo in Andreja Dvoršak
SRE
9.1.

8.00 za + Jožefa Čampa
19.00 za + Katarino Lavš Mejač – pogr.

ČET 8.00 za + Nežko in Franca Mihelič
10.1. 19.00 za + Nedo Gabrijelčič
PET 8.00 za + Dragico Luznik
11.1. 19.00 za + Tomaža Komana
8.00 za + Jožefa in Jožefo Pinterič in sorod.

SOB
19.00 za + Grmovšek, Grošelj in Zupančič
12.1.
≈ v čast Mariji Pomočnici po n.
8.00 za + iz družine Iršič

NED
10.00 po namenu
13.1. 19.00 za farane

