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† NEDELJA

12. maj
sv. Pankracij,
mučenec
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4. VELIKONOČNA NEDELJA

Tako je v Halikovi domovini,
kaj pa pri nas?

sv. Bonifacij,
mučenec

Logičen rezultat vsega tega je žalostno dejstvo, da je
bilo nekaj generacij duhovnikov – če si niso s svojim
trudom in naklonjenostjo usode priskrbeli dopolnilne
izobrazbe – opremljenih z nečim, kar jim ne odpira ra
zumevanja niti kulture sveta, v katerega so bili poslani,
niti globine oznanila, ki bi ga morali predati. Koliko
dobrih, poštenih, včasih zelo nadarjenih duhovnikov
je bilo tako obsojenih na vlogo obrednikov, ki so včasih
bolj podobni onim poklicnim pogrebnim govornikom
z nekaj scenariji, polnimi fraz, kot pa prerokom in uči
teljem, ki jih ta dežela in ta Cerkev tako potrebuje?

† SREDA

ŽE VESTE?

15. maj

V nedeljo, 19. maja, ob 19.45 bo v cerkvi sv. Frančiška
v Šiški koncert MPZ zbora TRNOVCI, program bo
zajemal iz cerkvene in ljudske zakladnice.

† PONEDELJEK

13. maj
sv. Servacij,
mučenec
† TOREK

14. maj

sv. Zofija,
mučenka
† ČETRTEK

16. maj
sv. Janez Nepomuk,
duhovnik, mučenec
† PETEK

17. maj
sv. Paskal Bajlonski,
frančiškan
† S O B O TA

18. maj
sv. Feliks Splitski,
mučenec

V sredo, 22. maja, ob 20.00 bo pri Marijinem oznanjenju
koncert ASIŠKI TENOR V SLUŽBI BOGA –
frančiškanski br. Alessandro Brustenghi bo prepeval
v slavo Bogu in Mariji ob spremljavi pevskih zborov
sv. Cecilije in MPP. Vabljeni!
KOTIČEK ZA ZAKONCE

LJUBEZEN IN ZVESTOBA
Kaj pomeni zvestoba, vesta šele, ko ostaneta skupaj in
vzdržita, ko prvi srečni dnevi že zdavnaj minejo in četudi
morata skozi temni predor.
Danes se ljubezen mnogim zdi na videz ločljiva od zvesto
be. A vendar vsakdo v svojem življenju in okolici izkuša,
da se ljubezen brez zvestobe konča v precejšnji nesreči.
Ljubezen brez zvestobe je laž. Nezvestoba je nevarna
moda, ki pospešuje proces razpadanja najtesnejših in
najnaravnejših življenjskih vezi.
(Phil Bosmans: Za srečo v dvoje)
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BOG, DOBRI PASTIR
Jn 10,27–30

Odnos med pastirjem in ovcami je že od nekdaj
podoba za skrben, nežen in ljubeč odnos med
človekom in Bogom. Jagnjeta in ovce potrebujejo
pastirja, da bi našli svoje pašnike, da bi bili ob
varovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se
znajdejo na napačnih in stranskih poteh.
Tako Jahve, mogočni in dobri pastir, že v Stari
zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske sužno
sti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase
svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi
v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,1).
Janezov evangelij pa posebej opisuje Jezusa kot
dobrega pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje
življenje. V svoji pastirski skrbi Jezus računa tudi
z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni
mar za ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti
za svoje ugodnosti. Njegova pastirska skrb temelji
na povezanosti, dobroti in ljubezni.
Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne
izsiljuje z njihovimi slabostmi in krivdo. Njegov
pogled je dobrohoten in čuječe počiva na tistih,
ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za nas je dal
življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem
vstajenju imeli večno življenje.
(K. Frielingsdorf: Podobe o Bogu)

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

4. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA, 12. 5.
8.00 – Pridiga o maši: evharistično
bogoslužje: od »Jagnje Božje« do prošnje po
obhajilu.
10.00 – Slovesnost prvega svetega obhajila.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
19.30 – Skupina za animatorje.

se bodo prepletale
molitve, predavanja,
delavnice, bogoslužje
in druženje molivcev.
Več podatkov je na
plakatu. Prijave že
sprejemamo v
župnijski pisarni.
Cena prevoza je 21 €.
Tudi z Bežigrada bo
odšel avtobus, ki ga
bo vodil br. Miran.

TOREK, 14. 5.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.
SREDA, 15. 5.
19.45 – Biblična kateheza: Razodetje.
ČETRTEK, 16. 5.
16.00 – Skupina za ročna dela. →
PETEK, 17. 5.
19.30 – V Frančiškovi sobi bo filmski večer za
mlade.
SOBOTA, 18. 5.
10.00 – Čiščenje cerkve: prvoobhajanci s
starši.
15.00 – Maša v DSO Bežigrad.
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 19. 5.
8.00 in 10.00 – Pridiga o maši: evharistično
bogoslužje: prošnja po obhajilu in sklepno
bogoslužje.
____________________________________
SKUPINA ZA ROČNA DELA
Skupina za ročna dela se bo spet zbrala, in sicer v
četrtek 16. 5. ob 16.00 v samostanu. Lepo vabljeni.

TENORIST BR. ALESSANDRO
BRUSTENGHI V SLOVENIJI
Vljudno vabljeni na koncertno
turnejo svetovno priznanega
pevca br. Alessandra
Brustenghija, frančiškana iz
Assisija.
- SVETA GORA, Bazilika Kraljice
Svetogorske
nedelja, 19. maj 2019, ob 17.00
- LJUBLJANA, Cerkev Marijinega
oznanjenja (Tromostovje)
z zboroma MPP in sv. Cecilija
sreda, 22. maj 2019, ob 20.00
- BREZJE, Bazilika Marije
Pomagaj
petek, 24. maj 2019, ob 20.00
koncert »Marija prečista, vseh
milosti vir«

MAŠNI NAMENI
4. velikonočni teden (5.5.-19.5.)
8.00 za + Andreja Zavašnika – 30. dan

NED
10.00 za + Marijo in Ivana Martinc
12.5. 19.00 za farane
PON 8.00 za + Andreja Zavašnika
13.5. 19.00 za + Angelo - po namenu
8.00 za + Ivana in Jožeta Babič

TOR
10.00 za edinost v Cerkvi in za sv. očeta
14.5. 19.00 za + Viko Mrzljak
8.00 za + iz družine Peček

SRE
19.00 za + Janeza Perka
15.5.
≈ za + Janeza Severja
8.00 za + Anico Grm

ČET
19.00 za + Pavlo Sterle – pogr.
16.5.
≈ za + Katarino, Staneta in Ivana Smrekar
8.00 za + iz družine Zajec

PET
19.00 za + Franca Tojeršuha
17.5. 19.00 za + Alojzijo Sterle – 7. dan
8.00

ROMANJE NA DAN ZA
MAGNIFICAT

za + Antona Urbanca in Slavo Doberšek Urbanc
SOB
15.00 DSO - za svetost duhovnikov
18.5. 19.00 po namenu

V soboto 1. junija bo že 6. dan za
Magnificat. Tokrat bomo
poromali na Ptujsko Goro. Tam

NED
10.00 za zdravje na duši in telesu
19.5. 19.00 za farane

8.00 za + Stanka Malešiča

