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† NEDELJA

9. junij

Spovednikova noč
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sv. Primož in Felicijan,
mučenca
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Sestop

† PONEDELJEK

Da bi Bog spregovoril skozi naše življenje, moramo

10. junij

izpolniti en sam pogoj: sestopiti z »Božjega trona«, ki

sv. Bogumil Poljski,
škof

smo ga zasedli zavestno ali nezavedno, saj je to mesto

† TOREK

tako oddaljeno od mesta, določenega za nas, da glas,
ki nam je namenjen in nas nagovarja, tja ne seže …
(Družina, 2017)

11. junij
ŽE VESTE?

sv. Barnaba,
apostol

V soboto, 15. junija, bo na Brezjah narodno romanje

† SREDA

bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj. Ro-

12. junij
sv. Adelajda,
redovnica
† ČETRTEK

13. junij
sv. Anton Padovanski,
manjši brat, cerkveni
učitelj
† PETEK

14. junij
sv. Rihard,
opat

marsko sv. mašo ob 10.00 bo vodil mariborski nadškof
metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Pred sv. mašo bo skupna
molitev rožnega venca, zgodaj popoldne pa litanije Matere Božje z odpevi.
Romanje v Assisi za družine – 4. do 7. julij. Cena polpenziona za 3 dni je 129 € na osebo (prištejte še lasten
prevoz, cestnine in parkirnine v Assisiju). ZA OTROKE
je cena polpenziona 99 € – zanje bodo del dneva skrbeli animatorji. Prijave in informacije: p. Janez Papa in
p. Marjan Čuden oz. na: www.franciskani.si.
KOTIČEK ZA RAZVEDRILO

Učitelj razlaga otrokom prometne znake. »Kaj pomeni

† S O B O TA

znak v bližini šole, na katerem je šolar s torbo na hrbtu,

15. junij

ki teče?« – Jaka: »Pomeni otroka, ki gre iz šole.« – »Za-

sv. Vid,
mučenec

kaj pa, da gre iz šole? Lahko je to otrok, ki gre v šolo.« –
»Ja, potem pa zagotovo ne bi tekel …« :)
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POGUMNI V MOČI
SVETEGA DUHA
Jn 14,15–16.23–26

Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor vihar,
ki se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje
vzplapola iz neznanega vzroka. V trenutku je Sveti
Duh boječe apostole, ki so se bali za svoje življenje in se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih
vstalega Kristusa. Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, jim oznaniti veliko
novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih
nobena stvar, ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne
bodo mogli več zadržati, da ne bi vsem oznanili
velike novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu.
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju in
širili veselo oznanilo. Tudi nam, ki smo že bili
krščeni in smo že prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti to ni
le enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo namreč pod
vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. Odprimo se moči Svetega Duha –
dal nam bo tolažbo, moč in pogum!
(J. Kužnik: V Marijini šoli)

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

BINKOŠTI, 9. 6.
Sklep velikonočnega časa.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
NEDELJA SVETE TROJICE, 16. 6.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
____________________________________

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

OB SKLEPU KATEHETSKEGA LETA
Hvala katehetom, voditeljem zborov in vseh drugih
skupin, ki delujejo v župniji in tako ustvarjajo njen
svojski utrip. Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli za
sodelovanje pri maši ob sklepu katehetskega leta ter
za družabne igre in
pogostitev po njej. Tisti, ki še
niste prevzeli spričeval, to
lahko storite v župnijski
pisarni.
S sklepom katehetskega leta
se je od nas poslovil tudi naš
bogoslovec br. Jan Dominik
Bogataj, ki je v preteklem letu
imel verouk za 5. razred in je
tudi sodeloval pri birmancih,
srednješolcih in nedeljskih
družinskih mašah. S hvaležnostjo, kar smo po njem
dobrega prejeli, mu želimo vse dobro in blagoslova
na nadaljnji frančiškanski poti.

ŽEGNANJE
Godovni dan zavetnikov naše župnije (5. 7.) bomo
preživeli v celodnevnem češčenju Najsvetejšega,
med katerim se bodo zvrstile različne župnijske
skupine.
Zunanjo slovesnost praznika sv. Cirila in Metoda
bomo obhajali v nedeljo 7. 7. Ob 10.00 bo maševal
Bežigrajčan, biseromašnik p. Bernardin Sušnik.

Po maši bomo slavje nadaljevali na
cerkvenem vrtu. Hvaležni bomo vsem
župljanom, ki bodo tako ali drugače
pripomogli k pripravi slovesnosti, tudi
s peko peciva.

NABIRALNIK PRI SV. ANTONU
Naj v tednu, ko goduje sv. Anton
Padovanski, spomnimo na nabiralnik
pod njegovo podobo v cerkvi (ki
precej sameva) in na katerem piše
»Za kruh sv. Antona«. Vse, kar
vržete vanj, se porabi za potrebe
Župnijske Karitas. Nabirka nedelje
Karitas in dohodki iz Miklavževega
sejma so že porabljeni, zato se
obračamo na vašo širokosrčnost do
ubogih prek tega nabiralnika.

OBNOVA UČILNIC V
ZVONIKU
Prenova učilnic, ki jo bo izvajalo
podjetje Gradbeništvo Franc
Novak s.p., se bo pričela 15. 7.
Prosimo za pomoč pri praznjenju
učilnic in sicer bo prva »akcija«
27. 6. ob 16.00 – vabljeni
predvsem moški. V času obnove
bo zaprt glavni vhod z
Vodovodne ceste, dostop do
cerkve in zvonika bo mogoč le s
Kuzmičeve ulice.

UMESTITEV NOVIH
IZREDNIH DELILCEV
Zaradi potreb po delivcih obhajila, tako v cerkvi kot predvsem
na domovih (za bolne in

ostarele), smo se odločili, da dosedanjo ekipo izrednih delivcev (ga. Mija
Zajec, g. Primož Rupert, g. Gregor Papa in g. Tomaž Mrzljak) razširimo z
novimi sodelavci. To so: ga. Maja Čamernik, g. Marko Halik, g. Janez
Gorenc in g. Boštjan Sterle. Novi
izredni delivci bodo v službo umeščeni
na Telovo.

MAŠNI NAMENI
10.teden med letom (9.6.-16.6.)
8.00 za + Marijo Trošt

NED
10.00 za farane
9.6. 19.00 za + Staneta Šilca
PON 8.00 za + Lojzko Sterle
10.6. 19.00 za + Jakoba Železnika
TOR 8.00 za + Franca Bohanca
11.6. 19.00 za + Alojza Tepina
SRE 8.00 za duhovne poklice
12.6. 19.00 za + Andreja Zavašnika
ČET 8.00 za + Fanico Furlan
13.6. 19.00 za + Ivana Rupnika in sorodnike
PET 8.00 za + starše Papa in Balkovec
14.6. 19.00 za + Đura Tusića in + starše Kovač
SOB 8.00 za + starše Češnjavar
15.6. 19.00 za + Petra Komarja in + mamo
8.00 za + Marijo Wolf

NED
10.00 za farane
16.6. 19.00 za + Adija Judeža

