w
† NEDELJA

10. marec
40 mučencev
iz Armenije
† PONEDELJEK

11. marec
sv. Konštantin,
spokornik in mučenec
† TOREK

12. marec
sv. Inocenc I.,
papež
† SREDA

13. marec
sv. Kristina,
mučenka
† ČETRTEK

14. marec
sv. Matilda,
kraljica

Spovednikova noč
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Tom á š H a l í k

1. P O S T N A N E D E L JA

Očistimo svojo vero
Mogoče je bila tudi naša vera preplavljena z marsičim,
kar je imelo naravo «nečesa« – naših osebnih predstav,
projekcij, želja, preveč človeških pričakovanj, naših de
finicij in teorij, sveta naših pravljic in mitov, lahkomi
selnih verovanj. Morda vsega tega še nimamo dovolj
in hočemo še dodati: Pomnoži našo vero, daj nam več
gotovosti in varnosti pred zapletenostmi življenja! Toda
Kristus pravi, da imejmo Božjo vero, ne »človeške«, ki bi
se izgubila med ideologijami in svetovnimi nazori na
šega časa. Božje – to pomeni neznatno, majhno, skoraj
nezaznavno v optiki tega sveta!
(Družina, 2017)
ŽE VESTE?

V nedeljo, 17. marca, ob 19.00 bo imel v dvorani župnije
Šiška zgodovinar dr. France M. Dolinar predavanje z
naslovom: Sveto in svet na Slovenskem nekoč in danes.
Seznanili se bomo s slovenskimi blaženimi in božjimi
služabniki ter z merili za dosego svetništva. Vabljeni!
V nedeljo, 24. marca, ob 17.00 bo v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma druga izvedba simfonične pesnitve
skladatelja in duhovnika Avgusta Ipavca Barve zelenega
smaragda, ki jo je napisal za 100. obletnico Soške fronte –
pravočasno kupite vstopnice!

† PETEK

15. marec

KOT I Č E K Z A M E D I TAC I J O

sv. Klemen Dvoržak,

sv. Herbert,

Vernik ni domišljav; nasprotno,
resnica ga dela ponižnega.
Vernik namreč ve,
da nimamo resnice v posesti,
ampak da resnica objema nas
in nas ima v posesti.

škof

(papež Frančišek)

redovnik
† S O B O TA

16. marec
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•

KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI?
Lk 4,1–13

»… Če torej mene moliš, bo vsa oblast in slava tega
sveta tvoja.«
Kako neki je mogel Satan Jezusu ponujati vsa kra
ljestva tega sveta?
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je ustvaril ra
zumna in svobodna bitja ter jim zaupal del svoje ob
lasti. Uporabljala naj bi jo skladno z njegovo voljo.
Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da Bogu ne bo
služil. Še več: uprl se mu je in ga zasovražil. Tako je –
po Božjem dopuščenju in v mejah tega dopuščenja –
postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V svet je vne
sel sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo vladavino bi
rad razširil, zato se dela velikodušnega. Tistim, ki so
pripravljeni pasti predenj in ga moliti, obljublja, da
bodo smeli z njim kraljevati
po pravilih sovraštva do vsega, kar je Božje.
S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred Jezusa.
Odpove naj se povezavi z Očetom in Duhom, svetu
pa naj vlada z oblastjo, ki mu jo bo dal Satan.
Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s Satanom so
vraži;
doslej je z Očetom ustvarjal, odslej naj s Satanom
ruši in ubija.
Jezus je z njim opravil na kratko.
Kako bomo opravili z njim mi, ko bo stopil pred
nas?
(p. F. Cerar)

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

1. POSTNA NEDELJA, 9. 3.
8.00 in 10.00 – Pridiga o maši: evharistično
bogoslužje: darovanje – 1. del.
TOREK, 12. 3.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

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

SREDA, 13. 3.
18.30 – Ob šesti obletnici izvolitve svetega
očeta bomo molili »Križev pot s papežem
Frančiškom« iz Koloseja.

OTROŠKA IGRALA
Pred začetkom šmarnic nameravamo
v kotu parka miru (na desni strani od
glavnega vhoda) postaviti otroška
igrala. V ta namen bomo ob
materinskem dnevu (tako v nedeljo
24. 3., kot tudi na sam praznik 25. 3.) v
posebnem nabiralniku zbirali darove
za nakup novih otroških igral.

SOBOTA, 16. 3.
10.00 – Čiščenje cerkve: 1. in 2. razred s
starši.
2. POSTNA NEDELJA, 17. 3.
Papeška nedelja – praznovanje obletnice
izvolitve papeža Frančiška.
8.00 in 10.00 – Pridiga o maši: evharistično
bogoslužje: darovanje – 2. del.
19.00 – Pri maši sodelujejo birmanci, ki bodo
po maši za svoje starše predstavili Markov
evangelij.
____________________________________
VEČER ZA MOŠKE in
ŽUPNIJSKA POSTNA DUHOVNA OBNOVA
Vabljeni na večer za moške, ki bo na predvečer
praznika sv. Jožefa, 18. 3. v učilnici 1 ob 19.30. Večer
bo vodil g. Aleš Čerin.
V soboto 23. 3. bo od 15.30 do 18.30 potekala
župnijska postna duhovna obnova na temo: »Je
maša res dolgočasna?« Program za odrasle bo v
cerkvi, za otroke in mlade v zvoniku, poskrbljeno bo
tudi za varstvo otrok.

MAŠNI NAMENI
1. postni teden (10.3.-17.3.)
8.00 za farane

NED
10.00 po namenu
10.3. 19.00 za + Mirka Ranogajca in druž.
PON 8.00 v čast Svetemu Duhu – za Toneta
11.3. 19.00 za + Antona in Božo Zajec
8.00 v čast Mariji Pomagaj

TOR
10.00 za duše v vicah
12.3. 19.00 za + Borisa Gaberščika – pogr.
SRE 8.00 za + Jožefa Mučiča
13.3. 19.00 za + Antonijo Zemljič – obl.
ČET 8.00 v zahvalo
14.3. 19.00 za + Marinko Kavčič
8.00 za + Maksa Kopušarja

PET
19.00 za + Franca Kosija
15.3.
≈ za farane

SOB 8.00 za + Tejo in Alojza Denžič
16.3. 19.00 za + Dorotejo in Antona Hlebš
8.00 za Božje varstvo

NED
10.00 za + Frančiško in Franca Drenik
17.3. 19.00 za ozdravljenje družinskega debla

