w
† NEDELJA

10. januar
sv. Sholastika,
redovnica
† PONEDELJEK

11. februar
Lurška Mati Božja,
dan bolnikov
† TOREK

12. februar
sv. Evlalija,

Spovednikova noč
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5. NEDELJA MED LETOM

Množičnost verskih manifestacij
Najbolj me moti predrzna lahkotnost, s katero ljudem
iz ust v megafone polzijo velike besede naše vere. Tragedija zahodne kulture je v tem, da je postala žrtev iluzije, ki si jo delijo tako verniki kot neverujoči – namreč
da je neizmerno lahko govoriti o Bogu. Ne, ne verjamem, da je iz pedagoških razlogov treba začeti s poenostavljenimi stvarmi in potem postopno prehajati k
bolj zapletenim. Z vso odločnostjo nasprotujem temu
načelu.
(Družina, 2017)

mučenka
ŽE VESTE?
† SREDA

13. februar
sv. Gilbert,
škof
† ČETRTEK

14. februar
sv. Valentin (Zdravko),
mučenec
† PETEK

15. februar
sv. Klavdij,
redovnik
† S O B O TA

16. februar
sv. Julijana Koprska,
mučenka

V nedeljo, 14. februarja, ob 19h bo v Antonovem domu
na Viču Valentinov koncert, na katerem bo Primož
Križaj izvajal avtorske pesmi.
Od 1. do 4. maja 2019 Župnija Šiška vabi na romanje
v severno Italijo (Padova – sv. Anton, Torino – Kristusov
prt, Oropa – črna Marija …); duhovno vodstvo:
p. dr. Silvin Krajnc, cena: 315 €. Prijave in informacije
na info@turtur.si ali 041 336 812 do 15. februarja oz.
do zasedbe mest.
KOTIČEK ZA OTROKE
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DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA
Lk 5,1–11

Peter se je kar spoznal na ribištvo. Zato je podvomil,
ko mu je Jezus sredi belega dne svetoval, naj odrine
na globoko in vrže mreže. Tega ne bi storil noben izkušen ribič. Zato je Jezusovo naročilo sicer izpolnil,
a z jasnim pridržkom: »Na tvojo besedo.«
Mreže so bile v hipu polne rib. Peter je zaslutil, da
mora biti tu na delu višja sila, ki presega njegova ribiška izkustva. Dogodek nam hoče povedati, da ima
Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti.
Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil je bližino
svetega. Čeprav mu Jezus ni ničesar očital, je nenadoma prepoznal v sebi takšnega grešnika, da je čutil
dolžnost to javno izpovedati. Ko je ob čudežnem ribolovu žarek Božje luči posijal v njegovo notranjost,
je spoznal vso bedo svoje duše. Zato je prosil Jezusa,
naj gre proč. Božja svetost in človeška grešnost pač
ne spadata skupaj. Toda Jezus ni šel proč in tudi Petra ni odslovil. Poskrbel pa je, da se je zgodilo nekaj
drugega. V trenutku, ko je Peter grešnost priznal,
je ni bilo več. Odstranila jo je ista Jezusova moč, ki
je napolnila Petrovo mrežo z ribami. Peter je postal
sposoben drugačnega ribištva: postal bo ribič ljudi.
(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

5. NEDELJA MED LETOM, 10. 2.
8.00 in 10.00 – Pridiga o maši: začetni obred
od vstopa do uvoda v mašo.
17.00 – Srečanje voljenih članov ŽPS štirih
frančiškanskih župnij pri frančiškanih v Šiški.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
19.30 – Skupina za animatorje.
TOREK, 12. 2.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.
6. NEDELJA MED LETOM, 17. 2.
8.00 in 10.00 – Pridiga o maši: začetni obred
od kesanja do glavne mašne prošnje.
_____________________________________
OKROGLA MIZA O EVTANAZIJI
Radio Ognjišče vabi na okroglo mizo o evtanaziji z
naslovom: Pravica ugasniti življenje? Okrogla miza bo
12. februarja ob 19.00 v dvorani Matije Tomca v
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Navzoči bodo
zdravnica dr. Mateja Lopuh, s. Emanuela Žerdin,
zdravnik dr. Radko Komadina, sociolog in teolog dr.
Vinko Potočnik.

INFORMATIVNA DNEVA
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v
Šentvidu vabita osmošolce in devetošolce na informativna dneva 15. 2. ob 9.00 in 15.00 ter 16. 2. ob
9.00.Ob istih urah bo enaka dejavnost tudi v
Gimnaziji Želimlje in v tamkajšnjem Domu Janeza
Boska. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na srednje
šole in imate možnost izbrati katoliško šolo.

MEDRELIGIJSKI ZAJTRK
Septembra 2010 so na predlog jordanskega kralja
Abdullaha II. Združeni narodi sprejeli resolucijo, s

dobre prakse. Vsi
prisotni so se
strinjali, da so
tovrstni dogodki
izrednega pomena
in jih je potrebno
ohranjati tudi v
prihodnje,
predvsem v smislu preseganja ozkosti
in predsodkov. Nadvse koristna so
srečevanja in povezovanja na temelju
osnovnega človeškega spoštovanja
tistih, ki verujemo v enega Boga.

katero so razglasili prvi teden v
februarju za Svetovni teden
medverske harmonije. V tem
kontekstu je letos potekal že drugi
medverski zajtrk, ki ga je na predlog
muftija prof. dr. Nedžada Grabusa,
organizirala Islamska skupnost v
MAŠNI NAMENI
svojih prostorih na Pržanu. Poleg
5. teden med letom (10.2.-17.2.)
gostiteljev: muftija, imamov
8.00 za farane
Senada Karišika in Nevresa
NED
10.00 po namenu
10.2. 19.00 za + Dragico Vendramin
Mustafića ter predstavnic
islamske skupnosti z
8.00 za + Jere
PON
organizatorko Elo Porić, so bili
19.00 za + Tomaža Komana
11.2.
navzoči tudi častni konzul
≈ za zdravje M. Ž.
Kraljevine Jordanije Samir
8.00 za + Ano in Nenada Pejić
TOR
Amarin, protojerej Borislav
10.00 za redovne poklice
12.2. 19.00 za + Katarino Lavš Mejač
Livopoljac in diakon Mitar
8.00 za + Albinco Jeras
Tanasić iz srbske pravoslavne
SRE
19.00 po namenu
Cerkve, od katoličanov pa s.
13.2.
≈ za zdravje A. T.
Romana Kocijančič in bežigrajski
8.00 za + Iršič
župnik.
ČET
19.00 za + Andreja Dvoršaka
Na letošnjem zajtrku je bil
14.2.
≈ v čast Mariji Pomočnici
pogovor tekel o pomenu mladih
8.00 za + Zhao Fang Guo
PET
v verskih skupnosti, ter kako se
19.00 za zdravje
15.2.
prilagoditi in soočiti z izzivi
≈ po namenu
verovanja, sodobne potrošniške
SOB 8.00 za + Drenik
družbe in kulture smrti. To so
16.2. 19.00 za spravo
bile le iztočnice, ob katerih je
8.00 za + Maksa Vestra
stekel tudi neformalni pogovor o NED 10.00 za + Frančiško in Antonijo Novak–obl.
17.2. 19.00 za farane
možnostih izmenjave primerov

