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

6. NEDELJA MED LETOM, 11. 2.
Svetovni dan bolnikov.
11.00 – Kurjenje butaric in oljčnih vejic.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
TOREK, 13. 2.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

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: 7.00, 8.30, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.
ŽUPNIJSKA PISARNA je odprta:
ponedeljek 8.30-9.30 in 17.00-18.00,
torek 8.30-9.30, četrtek 8.30-9.30 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 in četrtek (p. Andraž)
18.00 - 19.00. V primeru odsotnosti
odpade.
KRST - prijava med tednom v času
uradnih ur. Priprava v soboto ob
17.00 ali po dogovoru. Krst v nedeljo
ob 11.00.
POROKA - zaročenci se udeležijo
tečaja. V župnišču se prijavijo vsaj en
mesec pred poroko.
BOLNIKI - redno jih obiskujemo vsak
prvi petek v mesecu. Pokličite nas za
obisk bolnika ali ostarelega in prejem
zakramentov.
POGREB - na Žalah ob prijavi povejte,
da bo pogreb cerkven. Pri nas se nato
dogovorimo o obredu in pogrebni
maši.
Oznanila izdaja Župnija Ljubljana-Bežigrad;
odgovarja: p. Andraž Arko OFM, župnik

SREDA, 14. 2., pepelnica
Začetek postnega časa. Strogi post in zdržek.
Blagoslov pepela in pepelenje bo pri obeh
mašah – ob 8.00 in 19.00.
Nabirko bomo namenili veččlanski družini v
potrebi.

PLEČNIK: KAMNIŠKI OKOLIŠ
Ob kulturnem prazniku smo se skupaj
z župnijo Šiška že v drugo odpravili
»Od Plečnika k Plečniku«. Pod
vodstvom p. Silvina Krajnca smo si
ogledali Plečnikove stvaritve v Dobu,
Mengšu, Stranjah, Nevljah in
Kamniku. Čudovit dan smo zaključili z
željo, da se tudi prihodnje leto
odpravimo »Od Plečnika k Plečniku.«

VABILO SLOVENSKE KARITAS
ZA POSTNI ČAS

Lepo je, ko sneg pobeli naše mesto, pa seveda tudi
naporno. Še posebej, če ga je treba veliko odmetati s
poti in pločnikov. Prav zato se želim v imenu vseh
tudi javno zahvaliti našemu mežnarju g. Zoranu
Spragerju, da je v teh dneh odmetal sneg pred
cerkvijo, na pločniku in na župnijskem dvorišču.
Zaradi njegove požrtvovalnosti smo vsi z lahkoto
dostopali do naše cerkve.

Post nas nagovarja k poglobitvi
našega odnosa z Bogom, k
odpovedi in sočutju z ljudmi v
stiskah. Slovenska Karitas je za
letošnji post pripravila štiri
povabila: preventivno spodbudo
40 dni brez alkohola, zbiranje
sredstev za pomoč na območjih
JV Evrope, vabilo k poglobitvi
postnega časa z molitvijo in
postni koledar za družine v
sodelovanju z revijo Mavrica.
Več o tem lahko preberete na
plakatih na oglasni deski ali na
http://www.karitas.si/post

TEČAJ ZA ZMANJŠEVANJE PADCEV

ZIMSKE POČITNICE

V župniji bomo že četrtič izvedli tečaj za
zmanjševanje padcev. Poleg mnogih praktičnih
nasvetov se bomo učili tudi vaj za ravnotežje. S
tečajem bomo pričeli v torek 20. 2. 2018 po jutranji
maši, torej ob 8.30 v učilnici 1. Tečaj obsega 10-12
srečanj, ki bodo vsak 3. in 4. torek v mesecu.
Prijavite se lahko v zakristiji po vsaki maši. Število
udeležencev je omejeno.

V času zimskih počitnic od 19. do
23. 2. ne bo verouka in ostalih
dejavnosti za osnovnošolce,
srednješolce in študente. Z
rednim veroukom in
dejavnostmi pričnemo 26. 2.

1. POSTNA NEDELJA, 18. 2.
_____________________________________
ZAHVALA MEŽNARJU

MAŠNI NAMENI
6. teden med letom (11.2.-18.2.)
7.00 za + Boštjana Kristana

NED 8.30 za farane
11.2. 10.00 po namenu Žgur
19.00 za + Anico Iglič
8.00 za + Zajc

PON
19.00 za + Antona Lesarja
12.2.
≈ za + Klemena Kolbla
8.00 za zdravje in srečo vnukov

TOR
19.00 za + Jožeta Dovča – obl.
13.2.
≈ za + Andreja Likarja
8.00 za duhovne poklice

SRE
19.00 za + Zdravka Lemuta – 7. dan
14.2. 19.00 za + Franca Kurenta in druž. Šinkovec in Štamcar
8.00 za + Franceta Lapa

ČET
19.00 za + Franca Ulčarja – 7. dan
15.2.
≈ za + Milo Jakopič
8.00 za + starše Povalej in Gračner

PET
19.00 za + Maro Kummer – pogr.
16.2.
≈ za + Rudolfa Sollnerja
8.00 za + Avgusta Stražišarja

SOB
19.00 za + Milko Jakomin
17.2.
≈ za + Sadarjeve
7.00 za + dobrotnike

NED 8.30 za farane
18.2. 10.00 po namenu
19.00 v zahvalo

