w
† NEDELJA

14. april
sv. Lidvina,
devica
† PONEDELJEK

15. april
sv. Krescenc,
mučenec
† TOREK

16. april
sv. Bernardka Lurška,
devica
† SREDA

17. april
sv. Robert,
opat
† ČETRTEK

18. april
sv. Evzebij,
škof
† PETEK

19. april
sv. Marcel Callo,
delavski apostol
† S O B O TA

20. april
sv. Teotim,
misijonar in škof

Spovednikova noč
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6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Ali smo velikonočni kristjani?
Krščanstvo ni v prvi vrsti »sistem veroučnih besedil«,
ampak metoda, pot. Hoja za tistim, ki se ni izognil
temi Getsemanija, velikega petka in »sestopa v pekel«
na veliko soboto. Na temo velikonočnih dogodkov
je vsak kristjan slišal celo vrsto razmišljanj in pri
dig – pa je velika noč dejansko postala ključ, ki naj
odklepa razumevanje našega življenja in tudi aktu
alnega položaja Cerkve? Mnogi med nami si pod
pojmom »križ« predstavljajo zgolj osebne težave, kot
sta bolezen in starost – a misel, da mora tudi v nas,
v Cerkvi, naši veri, naših gotovostih marsikaj odmre
ti, biti križano, da bi se odprl prostor za Vstalega, je
mnogim od nas kristjanov, bojim se, povsem tuja.
(Družina, 2017)
ŽE VESTE?

V velikem tednu bo vsak dan od 7.00 do 20.00 pri
frančiškanih na Tromostovju CELODNEVNO
SPOVEDNO DEŽURSTVO. Spovedovali bodo domači
in patri od drugod.
Od 1. do 4. maja 2019 vabi župnija Šiška na ROMANJE
V SEVERNO ITALIJO (Padova, Torino, Oropa …).
Duhovno vodstvo: p. dr. Silvin Krajnc, cena: 315 €.
Prijave in informacije na info@turtur.si ali 041/336 812.
KOT I Č E K Z A M E D I TAC I J O

Bolečina in trpljenje morata priti v vaše življenje,
vendar si zapomnite, da so bolečine, trpljenje in žalost
samo Jezusov poljub; znamenje, da ste mu prišli tako
blizu, da vas lahko poljubi.
(sv. Terezija iz Kalkute)
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OZNANILA
L JUBL JANSK IH FR ANČIŠK ANSK IH ŽUPNIJ
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•

JEZUSOVA STISKA
Lk 19,28–40; 22,14–23,56

Jezus moli na Oljski gori in se bori z Božjo voljo.
Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in ga krep
ča. Molitev ni vselej samo izkušnja miru. Lahko
je tudi boleče bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog
pošilja molivcu svojega angela, da bi mu podelil
novo moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje pred
strahom. Spričo strahu se poti. Toda ravno sedaj
moli še vztrajneje. Ta prizor molitve pripoveduje
Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvi
jo, tako danes kakor takrat. V molitvi pogosto
doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša moli
tev v prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog
se skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker
ne prodremo do Boga, nam gre kaj pogosto kakor
učencem. Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus
nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pri
dete v skušnjavo.« Prišli bomo v enake stiske kakor
Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko
in trpljenje. Molitev je za nas pot, da bomo kakor
Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v naj
večji stiski oklepali Boga.
(A. Grün: Jezus – veselo oznanilo)

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

CVETNA NEDELJA, 14. 4.
Pri vsaki maši bo blagoslov zelenja. Pred
župnijsko mašo ob 8.00 in pred družinsko
mašo ob 10.00 bo blagoslov zelenja na
ploščadi pred zvonikom. Potem vsakič
vstopimo v cerkev v slovesni procesiji.
Pri maši ob 8.00 bo peti pasijon, ob 10.00 pa
pripravljajo otroci in mladi iz župnije igrani
pasijon.
Pri vseh mašah bosta spovedovala dva
spovednika.
19.00 – Maša v latinskem jeziku z branim
pasijonom v slovenskem jeziku.
TOREK VELIKEGA TEDNA, 16. 4.
Predpraznično čiščenje cerkve od 8.30 naprej.
Vabljen, kdor zmore! →
SREDA VELIKEGA TEDNA, 17. 4.
10.00 – Karitas za stranke.
VELIKI ČETRTEK, 18. 4.
8.00 – Molitvena ura: hvalnice in križev pot.
9.00 – Krizmena maša v stolnici.
17.30 – Maša velikega četrtka za družine.
19.00 – Maša velikega četrtka.
20.00 – Molitvena ura pred Najsvetejšim –
pripravlja Molitvena skupina.
Med jutranjo molitvijo in med vsako mašo bo
priložnost za spoved.
VELIKI PETEK, 19. 4.
8.00 – Molitvena ura: hvalnice in križev pot.
15.00 – Križev pot – spomin Jezusove smrti.
17.30 – Obredi velikega petka za družine
(igrani pasijon).
19.00 – Obredi velikega petka (peti pasijon).
20.00 – Molitvena ura ob božjem grobu –

Ostani z menoj v uri preizkušnje,
ki jo pripravlja glasbena zasedba
Sol zemlje.
Med jutranjo molitvijo in med
obredi bo priložnost za spoved.
Nabirka velikega petka je
namenjena kristjanom v Sveti
deželi. →
VELIKA SOBOTA, 20. 4.
8.00 – Blagoslov ognja pred
cerkvijo; v cerkvi sledi
molitvena ura s hvalnicami.
10.00 – 12.00 – Češčenje
Najsvetejšega v Božjem grobu.
Blagoslovi velikonočnih
jedil:
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 (družinski), 17.00.
NED
14.4.
19.00 – Velikonočna
vigilija.
VELIKONOČNA NEDELJA,
21. 4.
7.00 – Slovesna maša z
vstajenjsko procesijo.
10.00 – Družinska maša.
19.00 – Pri maši poje
glasbena zasedba Sol
zemlje.
VELIKONOČNI PONEDELJEK,
2. 4.
Maše ob 8.00, 10.00 in
19.00. Po družinski maši ob
10.00 bodo za otroke
velikonočne igre.

ČIŠČENJE CERKVE
Ekipa za čiščenje cerkve se priporoča
za vašo pomoč pri čiščenju 16. 4. od
8.30 do 12.00. Če le zmorete, ste
povabljeni, da se pridružite – tudi če
samo za nekaj časa.

NABIRKA VELIKEGA PETKA
Vaši darovi pri nabirki velikega petka
so namenjeni za podporo delovanja
Cerkve v Sveti deželi, zlasti naših
frančiškanskih bratov v Kustodiji Svete
dežele, ki skrbijo za krajevno katoliško
prebivalstvo.
MAŠNI NAMENI
Veliki teden (14.4.-21.4.)
8.00 za + Jožefo Rejc
10.00 za zdravje na duši in telesu
19.00 za razširjeno družino
8.00 po namenu

PON
19.00 za + Šalamon
15.4.
≈ za farane
TOR 8.00 za + Franceta in Toneta Meglena
16.4. 19.00 za + Franca in Roberta Čampa
8.00 za + iz družine Iršič

SRE
19.00 za + Hinka in Marijo Wissiak
17.4.
≈ za + Stanka Lipovška
17.30 za + Stanko in Metoda Mandeljc

ČET
19.00 za duhovne poklice
18.4. 19.00 za + Branka Pavlina

PET 17.30 obredi velikega petka
19.4. 19.00 obredi velikega petka
19.00 za + iz družin Srebot in Rejec

SOB
19.00 za + Antona Drobniča
20.4. 19.00 za + Marijo Božič
7.00 za farane

NED
10.00 za + Starše Gorjup in Tavčar
21.4. 19.00 za žive in + iz druž. Guberac in Marijić

