† NEDELJA
22. marec

SVE TNIK TEDNA

sv. Epafrodit,
Pavlov sodelavec

K

† PONEDELJEK
23. marec

sv. Turibij,
škof
† TOREK
24. marec

sv. Timolaj,
mučenec
† SREDA
25. marec

sv. desni razbojnik
† ČETRTEK
26. marec

sv. Montan in
Maksima Sirmijska,
zakonca, mučenca
† PETEK
27. marec

sv. Rupert,
škof
† S O B O TA
28. marec

sv. Hezihij
Jeruzalemski,
duhovnik

→

Sv. Hezihij Jeruzalemski († ok. 433),
duhovnik, goduje 28. marca

oledar praznikov iz 10. stoletja navaja, da se je Hezihij
rodil in odraščal v Jeruzalemu. »S premišljevanjem o
Svetem pismu se je globoko povezal z božanskimi resnicami.« Hezihij je postal samotar v puščavi, kjer je »kakor Božja
čebela pri svetih očetih nabiral rože kreposti«. Nekega dne
je jeruzalemski patriarh Hezihija posvetil, domnevno proti
njegovi volji.
Njegove svetopisemske razlage so bile med sodobniki zelo
priljubljene. Sv. Bazilij piše, da je Hezihij napisal razlage
vseh svetopisemskih knjig. Do danes so se ohranile razlage
Tretje Mojzesove knjige in psalmov, nekaj pridig o Mariji,
meditacij o Jobovi knjigi in še o nekaterih drugih odlomkih. V časih, ko so se zelo širila krivoverstva, se je Hezihij
izogibal polemikam in je raje prisegal na razlage, bogate s
prispodobami.
Hezihijeva besedila o evharistiji so zaznamovana z močnim
realizmom. Zanj je žrtev zadnje večerje enakovredna žrtvi na
križu. Z udeležbo pri evharistični daritvi postajamo združeni s Kristusom. Hezihij nas nagovarja: »Varujte se greha, da
boste vsak dan vredni deleža pri mističnem obedu; če bomo
tako delali, bodo naša telesa postala Kristusovo telo.«
Nebeški Oče, na priprošnjo sv. Hezihija Jeruzalemskega zaščiti mojo čistost, da se bom lahko vredno obhajal s telesom našega
Gospoda.
Vir: Magnificat 6/2016

• Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa sv. maše, ki jo daruje papež Frančišek vsako
jutro ob 7.00 – prenos na Nova 24 TV (https://nova24tv.si/tv-v-zivo/) v živo komentira br.
Miran Špelič.

• Za vas je vse do velike noči odprt popolnoma prost dostop do bogoslužno-molitvene revije
Magnficat v spletni obliki.

• Za boljšo predstavo nedeljskega evangelija si lahko pogledate odlomek iz filma Sedem Jezusovih čudežev na teh povezavah https (odlomek je od 1h 16 min do 1h 25 min):
//www.youtube.com/watch?v=47OkuvT5JFo
//www.youtube.com/watch?v=DHBo7ka3YZQ
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Kdo spregleda in kdo oslepi

aj pomeni: »… in da oslepijo, kateri vidijo«? Mar zato, ker si prišel, oslepijo, kateri vidijo? Nad temi besedami so se torej zgražali
nekateri izmed farizejev. Jezus jim je odgovoril: »Če bi bili slepi, ne bi
imeli greha.« To je, če bi spoznali, da ste slepi, če bi priznali, da ste slepi, in bi tekli k zdravniku, če bi bili torej tako slepi, ne bi imeli greha,
ker sem prišel, da greh odvzamem. »Tako pa pravite: ›Vidimo,‹ in vaš
greh ostane.« Zakaj? Ker trdeč: »Vidimo,« ne iščete zdravnika, vztrajate
v svoji slepoti.
Kaj pa pomeni: »… da spregledajo, kateri ne vidijo«? Da spregledajo tisti,
ki priznavajo, da ne vidijo, in iščejo zdravnika, da bi spregledali. »… in
oslepijo, kateri vidijo«? Da ostanejo v svoji slepoti tisti, ki menijo, da
vidijo, in zato ne iščejo zdravnika. To ločitev je torej imenoval sodbo, ko
je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet.«
Sv. Avguštin: Govori o Jn 44,1-2, 16-17

Drage Bežigrajčanke in Bežigrajčani!
Glede na trenutno situacijo in tudi glede na Izredna navodila slovenskih
škofov v naši cerkvi ne bo maš do preklica, vendar je cerkev odprta
vsak dan od 8.00 do 18.00 za osebno molitev zdravih vernikov brez
simptomov akutne pljučne bolezni. Istočasno je lahko v cerkvi največ
5 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. V skladu z
Izrednimi navodili je tudi župnijska pisarna do nadaljnjega zaprta.
Verniki se lahko na župnika obrnete samo po telefonu (041 209 500 –
p. Andraž) oziroma e-pošti: zupnija_lj-bezigrad@t-2.net

NAMESTO NEDELJSKE PRIDIGE
Vabljeni, da si preberete Božjo besedo za 4. postno nedeljo in si morda
ogledate evangelij - svetopisemski video ali odlomek iz filma Sedem
Jezusovih čudežev (od 1h 16 min do 1h 25 min).
Kadar nam gre nekaj narobe, kadar se nam kaj zalomi ali celo zruši, se
vedno vprašamo: Kdo je kriv za to? Nekdo mora biti kriv. Vaza v
dnevni sobi ni sama od sebe padla na tla in se razbila. Za to, da kot
družina zamujamo na skupno praznovanje, je tudi nekdo kriv. In, da je
nekdo zbolel, je tudi verjetno nekdo kriv – verjetno kar on sam, ker se
ni dovolj oblekel, ker je premalo spal, ker ni jedel dovolj sadja in
zelenjave… In še bi lahko naštevali. Nekdo pač mora biti kriv zato, da
je nekaj šlo narobe. Preprosto potrebujemo krivca, da lažje
funkcioniramo.
V evangeliju današnje nedelje lahko vidimo, da so tudi Jezusovi učenci
razmišljali v tej smeri. Ko se namreč Jezus ustavi pri človeku, ki je bil
slep od rojstva in se nameni, da ga bo ozdravil, ga učenci vprašajo:
»Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Se

pravi, kdo je kriv, da je ta človek slep. Stari Judje so bili prepričani,
da je bolezen, ki je nekoga doletela, posledica njegovega greha ali
greha njegovih prednikov. Zanimiv je Jezusov odgovor: »Ni grešil
ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja
dela.« Nihče ni kriv, da se je ta človek rodil slep. Temu je pač tako.
Je pa ob njem in ob komerkoli izmed nas priložnost, da se razodene
Božja ljubezen. Najsibo neposredno od Boga ali posredno po nas.
Ne samo sleporojenemu, ampak komurkoli. Ni stvar v tem, da bi
iskali krivca, ampak v tem, da se znam in zmorem odzvati z
ljubeznijo na človeka, ki je v potrebi, pomeni, da mu podarim sebe,
da grem preko sebe zaradi drugega.
V naši trenutni situaciji epidemije se zato nima smisla spraševati: Od
kod je to prišlo k nam? Zakaj nismo prej reagirali na situacijo in
zaprli mej? Kdo tisti, ki je okužil ljudi okoli sebe? Za vsemi
vprašanji se seveda skriva najgloblje: Kdo je kriv? Ampak to v
trenutni situaciji sploh ni pomembno. Bistveno je, ali se zmoremo
po svojih močeh in z Božjo pomočjo pravilo odzvati. Da se torej kot
Jezusovi učenci ne sprašujem, kdo je kriv, ampak da skušam, da bi
se po meni razodevala Božja ljubezen. Naj bo to do domačih, s
katerimi živim v izolaciji, naj bo to do ostarelih, ki so popolnoma
sami in jim konkretno pomagam ali jih pokličem po telefonu.
Ljubezen do nas se razodeva v državnih in lokalnih voditeljih, ki
skušajo čimbolj poskrbeti za nas. V tem trenutku se ljubezen še kako
razodeva v vseh požrtvovalnih zdravstvenih delavcih – zato, hvala
vam! Mogoče je naša trenutna situacija tudi priložnost za vse nas, da
se pustimo ozdraviti se od zaslepljenosti individualizma, sebičnosti
in egoizma ter spregledati in videti, da je življenje izpolnjujoče le v
pristnih in spoštljivih odnosih in da je pot prihodnosti v povezanosti,
v kateri ima osrednje mesto podarjajoča se ljubezen.

Smo v tednu družine. Na katehetskem uradu so pripravili tudi brošuro,
ki je dostopna na tej povezavi:
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/03/Od-sv.-Jo%C5%BEefado-Gospodovega-oznanjenja.pdf
Glasbena zasedba Sol zemlje, ki prepeva pri nedeljskih večernih mašah
in zadnja leta za veliki petek pripravi molitev ob Jezusu v ječi, bo vsak
teden objavila eno od teh molitev iz preteklih let. Naj tej povezavi
lahko prisluhnete molitvi na veliki petek 14. aprila 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=xItwFtHQUG4&feature=youtu.be

4. POSTNI TEDEN
22. 3. – 29. 3.
NED ~ za farane
22.3
~ za + Franca Kurenta in + iz
družine Štamcar
~ za blagoslov v družini
PON ~ za srečno rešitev
23.3.
~ za + Pavlo in Edvarda Kuntner
~ po namenu
TOR ~ za žive in + Drobnič in Grbec
24.3.
~ za p. Andraža - za blagoslov

Objavili pa smo tudi video o Vzhodnem bogoslužju, ki je
v naši cerkvi potekalo 19. januarja letos. Zahvaljujem se
Nejcu Štularju za montažo. Video najdete pod naslovom
Vzhodno bogoslužje za Bežigradom 2020, oziroma na tej
povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=3jqYzCntPD4

~ po namenu (AA)
SRE ~ za + Maro in Jožeta Dežman
25.3.
~ za + Špelič
~ za + očeta in brata Udovč
ČET ~ za + sestro Marijo Lamut
26.3.
~ za + Amalijo Tavželj
~ za + Slavko Šinkovec – pogr.
PET ~ za + Franca in Rozalijo Bogdan
27.3.
~ za + Ano Flajs
~ za zdravje Ceglar

Vsak dan mašujemo v samostanski kapeli po vaših
mašnih namenih kot smo jih sprejeli. Prav tako pa smo z
vami vsemi povezani v molitvi, še posebej z bolnimi,
osamljenimi in našimi zdravstvenimi delavci. Vsem
želimo zdravja in miru – vaši trije bežigrajski frančiškani

SOB ~ za + Vladimirja Lamuta
28.3.
~ za + Vero Zakotnik - pogr.
~ za + Franca Kosija
NED ~ za Meto Lavrenčak
29.3.
~ za farane
~ za + Vojteha Pečlina

Andraž, Regalat in Miran.

