† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

10. januar

Jezusov krst
† PONEDELJEK

11. januar

sv. Pavlin,
škof
† TOREK

12. januar

sv. Tanja,
mučenka
† SREDA

13. januar

sv. Veronika,
devica
† ČETRTEK

14. januar

sv. Sava,
škof
† PETEK

15. januar

sv. Mihej,
prerok
† S O B O TA

16. januar

sv. Berard,
mučenec

P. Kazimir (Ignacij) Zakrajšek

(* 31. 5. 1878, Preserje pod Krimom, + 27. 1. 1958, Lemont, ZDA)

R

odil se je v družini očeta kovača kot četrti od petnajstih
otrok. Postal je katehet v Kamniku, leta 1906 pa odšel
delovat med slovenske izseljence v ZDA: v Cleveland, Lorrain in New York, kjer je ustanovil Rafaelovo družbo, naslednje
leto pa začel izdajati slovenski mesečnik Ave Maria. Povabil
je sobrate frančiškane iz naše province ter iz hrvaške in slovaške province, da so ustanovili ali prevzeli še nekaj župnij in
ustanovili samostojne komisariate. Izdajal je še druga glasila
in članke, pisal pesmi, kratko prozo in drame ter organiziral
prireditve.
Leta 1927 se je vrnil v Slovenijo, da bi poskrbel za svojo mamo. Z dovoljenjem škofa in predstojnikov je skrbel za
redno bogoslužje v cerkvi sv. Krištofa v Ljubljani in začel
pripravljati novo župnijo sv. Cirila in Metoda za Bežigradom (ust. 1934), arhitekt Jožef Plečnik pa je naredil prizidek
cerkvi sv. Krištofa. Ob začetku vojne se je p. Kazimir vrnil v
ZDA in naprej dejavno skrbel za naše rojake. Bil je delaven,
mož molitve in hvaležen. Umrl je v Lemontu.
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P. Darko Ž.

Z A

N A S M E H

Če ste kdaj reševali križanke,
»Ja, profesor, kakšni
ste zagotovo naleteli na geslo »podepa ste? Danes ste
litev imena« in vpisati je bilo treba
obuli en rjav in en
črn čevelj.«
besedo »krst«. Kristjani vemo, da je
»Ja, saj se mi je že
krst veliko več kot zgolj podelitev
doma čudno zdelo,
imena, to je prvi zakrament, zakratoda drugi par
ment novega rojstva, prerojenja.
čevljev je ravno tak.«
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot
majhni otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni
smo bili v veri staršev in občestva župnije. Vera naših bližnjih
naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je
bila položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati.
»O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive zorane?«

pj

ad se vračam k studencu,
kjer občudujem cvetove spočetja,
kjer poslušam glasove rojstva,
kjer občudujem Tvojo podobo.
Rad se vračam k studencu,
kjer si me objel in poljubil,
kjer si mi dal piti vodo življenja,
kjer si mi prižgal luč.
Rad se vračam k studencu;
tu si me napolnil z življenjem,
mi odprl vrata do Svoje ljubezni,
me potopil v Svoje upanje.
Rad se vračam k studencu;
tu si nad mano pokazal veselje,
me očistil moje preteklosti,
mi odprl nebesa nad mano.
Rad se vračam k studencu;
tu imam privilegij srečanja s Teboj,
tu se Ti vsemu odrekaš in vse daješ,
tu me delaš srečnega in večnega.
O, kakšen smisel za humor imaš,
da si me naredil Sebi za brata!

»Prišel je Jezus
iz Nazareta v Galilejo
in se dal krstiti Janezu
v Jordanu.«
Mr 1,9

AV E , G R AT I A P L E N A !

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

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 10. 1.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 11. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.

e-pošta: zupnija_lj-bezigrad@rkc.si
splet: http://zupnija-bezigrad.si/
FB: facebook.com/zupnijabezigrad/
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

TOREK, 12. 1.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
ČETRTEK, 14. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
2. NEDELJA MED LETOM, 17. 1.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
ŠE VEDNO SO V VELJAVI ZADNJA
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Še vedno so v veljavi navodila za obhajanja
bogoslužja, ki so stopila v veljavo 18. 12. Javne maše
so z vladnim odlokom z dne 30. 12. 2020 zaenkrat
sicer dovoljene do 12. 1.
Predvidevamo, da ne bo prišlo do sprememb. Če pa bo
slučajno kako drugače, bomo to objavili na župnijski
spletni strani.
Tako bomo obhajali javne maše ob delavnikih ob 8.00
in 19.00 (v soboto samo ob 8.00!). Nedeljska maša bo
zgolj z udeležbo bogoslužnih sodelavcev in bo
prenašana preko YouTube kanala.
Cerkev bo še naprej odprta od 8.30 do 19.00 za osebno
molitev vernikov z omejitvijo na 24 posameznikov ali
gospodinjstev.

VEČERNA
MOLITEV
PREKO ZOOMA
Vabljeni k večerni molitvi (rožni
venec ali litanije ali branje patrističnih
besedil …) preko Zooma, ki bo do
nadaljnjega vsak večer ob 20.00 na tej
povezavi.

ZAHVALA
Z nedeljo Jezusovega krsta se v
bogoslužju končuje božični čas. Zato
želimo bratje frančiškani izreči
zahvalo vsem, ki ste kljub okoliščinam
epidemije prispevali k obhajanju
božičnih praznikov. Najprej hvala
vsem, ki ste sodelovali pri božični
devetdnevnici preko spleta. Hvala
vsem, ki ste očistili in pripravili našo
cerkev; hvala vsem, ki ste jo okrasili –
gospe Ani in gospodu Janezu Pollak
ter gospe Bojani Gorenc. Posebna
zahvala gre gospodu Izidorju Rejcu, ki
je spet z izvirnostjo postavil jaslice v
cerkvi, ter vsem, ki so mu pri tem
pomagali. Hvala tudi gospodoma
Petru Vebru in Zoranu Spragerju za
postavitev zunanjih jaslic. Hvala vsem
bogoslužnim sodelavcem. Še prav
posebej pa hvala ekipi, ki je omogočila
prenose maš (in jih še vedno) preko
spleta – gospodu Davidu Kozamerniku ter gospodu Mitju Štularju in
sinovoma Roku in Nejcu.
Hvala vsem, ki ste nas že od začetka
decembra naprej presenečali in
razveselili z mnogimi voščili in svojo
radodarnostjo.
Hvala
za
vso
povezanosti in podporo v molitvi, ki

smo jo v teh zadnjih dneh še posebej
doživljali.
1. TEDEN MED LETOM
10. 1. – 17. 1.
NED 10h za + Štefko Sever
10.1.
10h za + Josipa in Majo Guberac
10h za farane
PON 8h za vodstvo Svetega Duha
11.1.
19h za + Žabkar
~

za zdravje

TOR 8h za + Andreja Zavašnika
12.1.
10h za sožitje v družini
19h v zahvalo Materi Božji
SRE 8h za blagoslov
13.1.
19h za + Marijo Jaklin - pogr.
~

v čast Brezmadežni

ČET 8h na čast Sv. Duhu za Toneta
14.1.
19h za + Leopoldino Lavrič
~

v čast presveti Kristusovi
krvi

PET 8h za + Andreja Glažarja
15.1.
19h za + Igorja Mauserja
~

za žive in + sorodnike,
dobrotnike in prijatelje

SOB 8h za Karla Pevca
16.1.
~ za + Antona in Angelco
Berkopec in + Angelco
Žižek
~

za + Vladislava in Krištofa
Jagodica

NED 10h za farane
17.1.
10h za + Marijo in Antona Ahlin
10h za + Antona Pergarja

