† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

28. februar

P. Blaž ( Jožef ) Farčnik

sv. Roman,
opat
† PONEDELJEK

1. marec

sv. Albin (Zorko),
škof
† TOREK

2. marec

sv. Neža Praška,
opatinja
† SREDA

3. marec

sv. Kunigunda,
kraljica
† ČETRTEK

4. marec

sv. Kazimir,
poljski kraljevič
† PETEK

5. marec

sv. Olivija (Livija),
mučenka
† S O B O TA

6. marec

sv. Koleta (Nika),
redovnica

(* 6. 3. 1879 Ljubljana,

M

+ 29. 12. 1945 Trogir, Hrvaška)

ladost je preživel v Ljubljani, kot gimnazijec prišel k
frančiškanom in med študijem živel na Kostanjevici
pri Gorici, v Kamniku in Ljubljani. Mladi pater je imel izreden dar za likovno umetnost, zato so ga predstojniki poslali
na slikarsko akademijo v Firence. Med prvo svetovno vojno
je bil konfiniran v mestu Fonni na Sardiniji; tam je poslikal
baziliko in ustvaril nekaj slik. Po vojni je v Firencah končal
študij, se vrnil v provinco in se posvetil duhovniškemu delu in
slikarstvu v Sloveniji, na Hrvaškem in drugod. Najbolj znani
sta poslikavi kupole Marijine cerkve pri Novi Štifti na Dolenjskem (žal freske niso ohranjene) in novozgrajene cerkve sv.
Frančiška v Šiški. Pri frančiškanih v Ljubljani je naslikal sv.
Pashala, Karmelsko Marijo, za samostan v Zagrebu sv. Klaro,
znani sta kopiji slike Marije Pomagaj – ena na Brezjah, druga
v Tamarju, in druga dela. Zadnje njegovo delo je oltarna slika
Marije Vnebovzete pri frančiškanih v Trogiru (1945). Tam je
kmalu umrl in bil pokopan.
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jubezen lahko tudi izkrvavi:
od tolikih ran,
od tolikih zavrnitev,
od tolikih izdaj,
od tolikih zatajitev,
od tolikih dvomov,
od tolikih preizkušanj,
od tolikih sumničenj,
od tolikih očitanj,
od tolikih pričakovanj,
od tolikih izsiljevanj,
od tolikih groženj,
od tolikih posmehov,
od tolikih čakanj,
od tolikih spreminjanj.

P. Darko Ž.

•

Na 2. postno nedeljo, 28. 2., bo p. Andraž
Arko predstavil Najstarejše filmske upodobitve
pasijona. Na 3. postno nedeljo, 7. 3., pa bo br. Jan
Dominik Bogataj pripravil predstavitev najstarejšega krščanskega potopisa: Romarica Egerija
v Sveti deželi. Obe predavanji bosta potekali po
Zoomu (povezava: Župnija Lj. Bežigrad).

•

Ekumensko bogoslužje z naslovom
Gradite na trdnem temelju, ki so ga letos pripravile
kristjanke iz tihomorske države Vanuatu, bomo
obhajali prvi petek v marcu, 5. 3, ob 19.00, seveda po Zoomu. Natančne informacije in povezave
na spletni strani Bogoslužja | Smdslovenija
(wixsite.com).

•

TEČAJ ZA KATEHUMENE – pripravo
odraslih za prejem zakramentov uvajanja v
krščanstvo (krst, birma, evharistija) začnemo
v ponedeljek, 8. 3., ob 19.00 v atriju na Tromostovju.

Z A

N A S M E H

Sin reče očetu:
»Očka, ali bi mi
danes posodil svoj
avto, saj sem že
dovolj star?« »Ti
si že dovolj star,
ampak avto še ni
dovolj!«

***

Gost hoče plačati.
»Gospod, kaj ste
imeli?« ga vpraša
natakarica. »To ve
samo kuhar; naročil
sem pa piščanca.

pj

Od vsega tega lahko izkrvavi,
od vsega tega lahko dotrpi,
od vsega tega lahko umre
in potem čaka na vstajenje;
ne več tukaj, ampak tam,
kjer nič več ne izkrvavi,
kjer preprosto ljubezen je in ljubi.

Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
Ko so se hitro ozrli naokrog
niso videli nikogar več,
razen Jezusa samega.
Mr 9,7-8

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

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

e-pošta: zupnija_lj-bezigrad@t-2.net
splet: http://zupnija-bezigrad.si/
FB: facebook.com/zupnijabezigrad/
p. Andraž – 041 209 500
p. Miran – 0590 717 22
p. Regalat – 0590 717 21

2. POSTNA NEDELJA, 28. 2.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Najstarejše filmske upodobitve
pasijona bo predstavil p. Andraž Arko na tej
povezavi. →
PONEDELJEK, 1. 3.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
21.00 – Srečanje Župnijskega glasbenega
sveta preko Zooma.

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

SREDA, 3. 3.
10.00 – Karitas za stranke.
20.10 – Biblične kateheze na tej povezavi.
ČETRTEK, 4. 3.
Četrtek pred prvim petkom.
18.00–18.30 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
20.00 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih bo v okviru redne
večerne molitve po Zoomu na tej povezavi.
PETEK, 5. 3.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
20.00 – Mladinci vodijo molitev križevega
pota preko Zooma na tej povezavi.
3. POSTNA NEDELJA, 7. 3.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Egerijo, starodavno romarico po
Sveti deželi bo predstavil br. Jan Dominik
Bogataj na tej povezavi. →

NAVODILA SLOVENSKIH
ŠKOFOV ZA BOGOSLUŽJE
V ČASU EPIDEMIJE
Ker ni nobenih sprememb, so še vedno
v veljavi navodila za obhajanje bogoslužja, ki so stopila v veljavo 18. 12.
Še vedno velja določilo, da se verouk
tudi po počitnicah do nadaljnjega
izvaja na daljavo.

VEČERNA MOLITEV
PREKO ZOOMA

2. POSTNI TEDEN
28. 2. – 7. 3.
NED 10h za + Antona Komana
28.2.
10h za farane
10h za + Mileno Halik
PON 8h za + Andreja Zavašnika
1.3.
19h za + iz družine Gaberščik
~

za farane

TOR 8h na čast Svetemu Duhu za
2.3.
Toneta
19h za + Nika Žuniča

Vabljeni k večerni molitvi (v postu se
bomo poleg križevega pota ustavljali
tudi ob t. i. postnih postajah po rimskih
cerkvah), ki je vsak večer ob 20.00 na
tej povezavi.

SRE 8h za + Milana Matosa
3.3.
19h za farane

POSTNI ČAS V ŽUPNIJI

ČET 8h za + Štefko Smole
4.3.
8h v zahvalo – za Milko Žunič

Zaradi razmer bomo v postu petkove
molitve križevega pota obhajali v okviru večernih molitev ob 20.00 po Zoomu.
Kot postno pripravo na veliko noč se
bomo prav tako na Zoomu srečevali ob
nedeljah ob 20.00 na postnih večerih.
Na 2. postno nedeljo 28. 2. bo p.
Andraž Arko predstavil najstarejše
filmske upodobitve pasijona.
Na 3. postno nedeljo 7. 3. bo br. Jan
Dominik Bogataj pripravil predstavitev najstarejšega krščanskega potopisa
romarice Egerije v Sveti deželi.
Na 4. postno nedeljo 14. 3. bo o
spokorni praksi v starem veku
spregovoril p. Miran Špelič.
V soboto pred 5. postno nedeljo 21. 3.
pa bo celodnevna duhovna obnova za
župnijo (pripravila jo bosta p. Miran in
p. Andraž) in priložnost za spoved.

19h v spravo

~

za pozabljene duše v vicah

19h za zdravje
PET 8h za + sodelavko Katarino
5.3.
19h za + Vladislava in Krištofa
Jagodica
19h za + Bredo Turk
SOB 8h za + Jere
6.3.
8h za + Tomaža Komana
~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 10h za žive in + sorodnike in
7.3.
dobrotnike
10h za + Aleša Dovča
10h za + starše Tomšič



