† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

7. februar

sv. Rihard,
kralj
† PONEDELJEK

8. februar

sv. Jožefina
Bakhita,
devica in sužnja
† TOREK

9. februar

sv. Polona,
devica in mučenka
† SREDA

10. februar

sv. Sholastika,
redovnica
† ČETRTEK

P. Otokar ( Jožef ) Dernovšček

R

(* 20. 4. 1913, Podbrdo, + 22. 12. 1967, Novo mesto)

odil Rodil se je v družini očeta železničarja, mladost je
preživel v Črnomlju in obiskoval gimnazijo v Novem
mestu. Po novi maši v Črnomlju je bil kaplan na Viču in za
Bežigradom, po vojni pa je vodil župnijo Velika Dolina, kjer
se je razdajal faranom; skupaj so obnovili domove, cerkev in
župnišče. Šest let je bil gvardijan na Sveti Gori in poldrugo
leto na Brezjah, po smrti p. Krizologa Zajca pa je postal gvardijan in župnik na Viču. Na Sveti Gori se je zelo trudil za obnovo bazilike in samostana ter ceste na božjo pot, na Brezjah
je uvedel božično polnočnico (1960), na Viču pa spodbudil p.
Franceta Ačka, da je uglasbil znameniti Oče naš (1964), ki ga
pojemo pri sv. mašah, in še marsikatere skladbe.
Nazadnje je bil tajnik province in vikar v Novem mestu.
Dolga leta je nosil križ bolezni in je še mlad odšel k Bogu po
plačilo. Kljub bližajočemu se svetemu večeru se je na pogrebu v Novem mestu zbralo veliko ljudi.
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P. Darko Ž.

• NA KULTURNI PR AZNIK 8. 2. ob 19.00 ste vabljeni

k sv. maši za kulturnike pri frančiškanih na Tromostovju in po
njej v atrij, kjer bomo ob kratki kulturni proslavi še prisluhnili
Lurška Mati Božja, predavanju prof. dr. p. Edvarda Kovača Svetopisemske metafore v
svet. dan bolnikov Prešernovi poeziji.

11. februar

† PETEK

12. februar

sv. Evlalija,
mučenka
† S O B O TA

13. februar

sv. Kristina,
vdova

• Na predvečer kulturnega pra-

znika 7. 2. ob 20.00 ste vabljeni na predavanje po Zoomu in prisluhnete p. dr.
Silvinu Krajncu, ki bo predstavil p. dr.
Romana Tominca ob 30. obletnici njegove smrti. Posebni gostji večera bosta
Ana Kamenšek in Katarina Bartolj.
Srečanje bo potekalo na tej povezavi
(povezavo najdete tudi na pojavnem
oknu na spletni strani Župnija Ljubljana Bežigrad).

Z A

N A S M E H

Policist zažvižga za
mlado blondinko, ki
steče čez prehod pri
rdeči luči. Ta se ne
ustavi, zato zavpije za
njo: »Ali niste slišali
mojega žvižga, zakaj se
ne ustavite?« – »Sem,
gospod policist, a danes
imam že zmenek
z drugim.«

pj

ojdimo drugam, na drugo stran,
tja, kjer se ne govori o Bogu,
ampak se pogovarja z Njim;
tu je noč in nismo več doma,
Rekel jim je:
naš dom je tam na drugi strani.
Pojdimo drugam, na drugo stran,
»Pojdimo drugam,
predolgo že capljamo tu na mestu,
v bližnja naselja, da bom
predolgo že verjamemo istim obljubam,
tudi tam oznanjal, kajti
predolgo že bežimo pred življenjem,
zato sem prišel.«
predolgo že tlačanimo strahu.
Pojdimo drugam, na drugo stran,
Mr 1,38
kjer bomo ljubili ta božji svet
brez jalovih njiv in prevar;
tu nas boli ljubezen, ki je ni,
in čas zapravljamo za brazgotine.
Pojdimo drugam, na drugo stran,
tam bomo imeli dovolj časa
za molitev in igranje,
dovolj poguma za pojoča jutra,
dovolj srca za večerne zarje.
Pojdimo drugam, na drugo stran,
v kraje veselja za vsak dan,
v kraje hvaležnosti za sočutje;
snemimo maske in pojdimo sebi naproti,
AV E , G R AT I A P L E N A !
da se bomo radovali srečanja z Bogom!

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
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

5. NEDELJA MED LETOM, 7. 2.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Kulturni praznik: Lik p. dr. Romana
Tominca bo predstavil p. dr. Sivin Krajnc na
tej povezavi. →
PONEDELJEK, 8. 2.
18.00–18.45 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
TOREK, 9. 2.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
ČETRTEK, 11. 2.
18.00–18.45 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
6. NEDELJA MED LETOM, 14. 2.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA
BOGOSLUŽJE V ČASU EPIDEMIJE
Še vedno so v veljavi navodila za obhajanje
bogoslužja, ki so stopila v veljavo 18. 12. Če bo prišlo
do sprememb, jih bomo objavili na župnijski spletni
strani. Sicer pa je Slovenska škofovska konferenca
določila, da se verouk kljub odprtju šol za otroke
prvega triletja do nadaljnjega še naprej izvaja na
daljavo.

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.

KULTURNI PRAZNIK:
P. ROMAN TOMINEC
Gost letošnjega kulturnega praznika
bo nekdanji bežigrajski župnik p. dr.
Silvin Krajnc. Ob 30-letnici smrti bo
predstavil lik p. dr. Romana Tominca,
posebni gostji večera pa bosta gospe
Ana Kamenšek in Katarina Bartolj.
Srečanje bo 7. 2. ob 20.00 preko
spletne aplikacije Zoom tej povezavi.

INFORMATIVNI DNEVI NA
ŠKOFIJSKI KLASIČNI
GIMNAZIJI IN TEOLOŠKI
FAKULTETI
Škofijska klasična gimnazija in
Jegličev dijaški dom vabita osmošolce
in devetošolce na informativna dneva,
ki bosta 12. 2. ob 9.00 in 15.00 ter 13.
2. ob 9.00. Zaradi epidemije bodo vsi
dogodki potekali preko spleta:
vpis.stanislav.si
Informativni webinarji o programih in
vpisu na Teološko fakulteto UL bodo
potekali 12.2. ob 10.00 in 15.00 ter
13.2. ob 10.00. Vstopno mesto:
https://www.teof.unilj.si/informativni-dan-2021.
Vabljeni tudi na dve zanimivi spletni
pogovorni oddaji: v četrtek 11. 2. ob
19.00 na temo »Teologi v družbi« ter
v 12. 2. ob 19.00 na temo »Poklicanost
in duhovnik danes«.
Več informacij in dostop do dogodkov
najdete na spletni strani Teološke
fakultete UL: https://www.teof.unilj.si/

5. TEDEN MED LETOM
7. 2. – 14. 2.
NED 10h za + Vinka Bučarja in
7.2.
njegovo družino
10h za + Majo in Josipa
Guberac
10h za + Ano Mustar in Tončko
Zupančič
PON 8h na čast Sv. Duhu za Anico
8.2.
19h za + Martina Franko in
+ sestro Jožefo Miklavž
~

za duhovne poklice

TOR 8h za + Terezijo Horvat
9.2.
10h za vse nerojene otroke
19h za + Jožeta Mačka
SRE 8h za + Silvestra Pusta
10.2.
19h za + Javornik
~

za + Amalijo Oven

ČET 8h za + Rezko Denžič
11.2.
19h za + Olgo Konte – pogr.
~

za zdravje

PET 8h za + Marijo Jaklin – pogr.
12.2.
19h po namenu Krajnc
~

za + Majdo Hvala

SOB 8h za + Olgo Goljevšček
13.2.
19h za + Marijo in Cirila Šuštar
~

za + Ivana Kerina in
+ Žnidaršič

NED 10h za farane
14.2.
10h za + Valentina Lemuta
10h za žive in + Kham in
Omahen

