† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

4. april

sv. Izidor Seviljski,
cerkveni učitelj
† PONEDELJEK

5. april

sv. Julijana in bl.
Eva iz Liègea,
redovnici
† TOREK

6. april

sv. Irenej iz Srema,
škof, mučenec
† SREDA

7. april

sv. Herman Jožef,
premonstraten
† ČETRTEK

8. april

sv. Dionizij,
škof
† PETEK

9. april

sv. Valtruda,
spokornica
† S O B O TA

10. april

sv. Domen,
mučenec

P. dr. Angelik ( Janez) Tominec

J

(* 1. 1. 1892, Ljubljana – Marijino oznanjenje,
+ 2. 4. 1961, Ljubljana – Marijino oznanjenje)

anez je bil najstarejši od desetih sinov očeta strojevodja. Nadaljeval je študij v Rimu in Fribourgu v Švici in doktoriral leta 1917.
Postal je vojaški kurat, profesor, knjižničar in v župniji Marijinega
oznanjenja kaplan, več let je bil župnik in gvardijan, tajnik province,
prokurator in definitor. Veliko je študiral, zlasti socialna vprašanja
in razvoj krščanskega družbenega nauka, in pisal članke. Z rodnim bratom p. Romanom Tomincem in provincialom p. Gvidom
Rantom so razširili prostore, dozidali dvorano za vse bolj razvejene
dejavnosti in Serafinski kolegij. P. Angelik in p. Roman sta dejavno
pomagala ubogim in ljudem v stiskah, ustanovila Zavarovalni odsek
III. reda Pax et bonum, večkrat posredovala pri oblasteh in širila
kulturna obzorja. Oba sta bila goreča spovednika. P. Angelik je kot
župnik zelo povezoval sosednje župnije in nakazal nove smeri verskega življenja in pastorale.
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P. Darko Ž.

•

MORAŠ

Saj moraš nekomu odpreti srce,
da odnese prepih bolečino.
Pred nekom se moraš zazreti vase,
v vse, kar razjeda,
mrtviči in muči od dne,
ko komaj veš zase.
Nekomu moraš pustiti,
da gre z mehko krpo čez rane srca.
Da pobriše police utvar, slepot in zablod,
da prezrači in prekrtači,
iztepe in posesa vse,
kar je zapiralo upanju pot.
Nekomu moraš odstreti razgled čez srce,
nekomu, ki sme,
nekomu, ki mu je mar za te.
Betka Vrbovšek: Gospod, povsod vidim tebe

Z A

N A S M E H : )

STVARITEV SVETA
Mali Erik: »Očka, kako je
Bog lahko ustvaril svet v
enem tednu?« – Očka: »Ker
ni bil odvisen od uradnikov
in obrtnikov.«
USPEŠNOST
Tajnica: »Gospod direktor,
po telefonu me sprašujejo
za termin, da bi se z vami
pogovorili o uspešnosti
firme.« – Direktor: »Se za
to zanimajo novinarji ali
policija?«
JABOLKA
V župnijskem sadovnjaku
so zmanjkovala jabolka.
Župnik obesi listek
z napisom: »Bog vse vidi.«
Naslednji dan župnik opazi
pripis: »Vidi že, toda ne
tožari.«

pj
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otem ko si bil obsojen
in so se vsi poskrili in molčali,
ko so Ti na krvaveče rame naložili križ,
težak kot bolečina vse zemlje,
ko so ob poti zlivali nate golide sovraštva;
potem ko je iz razpok bolečine prišla Tvoja mati,
ko Ti je čez mrzle kamne pomagal Simon
in si Veroniki odtisnil obraz Sina človekovega;
On pa jim je rekel:
potem ko so z biči raztrgali Tvojo ljubezen
in še te koščke popljuvali in poteptali;
»Ne čudite se! Jezusa iščete,
potem, ko so strgali s Tebe oblačilo
Nazarečana, križanega. Vstal je.
in Te kamnali s kisom klevet in psovk,
Ni ga tukaj. Poglejte kraj,
Te položili kakor v posteljo na križ
kamor so ga položili.«
in je Tvoja kri zalila žrelo zemlje;
Mr 16,6
potem ko si se izročil v Očetovo naročje,
postal neviden očem in nedoumljiv razumu
in so Tvoje bledo in trdo truplo
vrnili v naročje matere vseh mater;
potem ko smo trepetali,
da je uničeno Tvoje poslanstvo,
da bomo brez blagoslova rojevali in umirali
in brez smisla nemočni izginjali v nič;
si Ti očistil to prst hudobije in nevednosti,
da je iz nje vzklilo življenje, veselje in ljubezen,
ter si vstal za vse nas in za vse čase!

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
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

VELIKONOČNA NEDELJA, 4. 4.
8.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po
prenosu maše bo mogoče prejeti obhajilo pod
zvonikom do 10.30.
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 5. 4.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po
prenosu maše bo mogoče prejeti obhajilo pod
zvonikom do 12.00.
SREDA, 7. 4.
10.00 – Karitas za stranke.
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA,
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA,
11. 4.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
Iz starodavne homilije na veliko soboto:

Bog – človek je umrl in zbudil tiste v predpeklu. Šel
je iskat izgubljeno ovco, prvega človeka. V temi in
v smrtni senci sedeče hoče obiskati; zasužnjenega
Adama in sosužnjo Evo gre rešit bolečin Bog in Sin
njegov. Odšel je Gospod k njima, noseč zmagovito
orožje križa. Kakor hitro ga je zagledal Adam, se je
trepetaje trkal na prsi in nasproti vsem zaklical ter
govoril: »Moj Gospod je z vsemi!« Odgovoril je
Kristus ter odvrnil Adamu: »In s tvojim duhom.« In
prijel ga je za roko ter ga dvignil rekoč: »Predrami
se, ki spiš, vstani od mrtvih in razsvetlil te bo
Kristus.«
Želimo vam vstajenjskega upanja polne
velikonočne praznike.

ČAS EPIDEMIJE V ŽUPNIJI
Naši škofje so 30. 3. objavili Izredno
pismo, v katerem med drugim določajo, da so »svete maše z udeležbo
ljudstva do nadaljnjega odpovedane.
Cerkve ostanejo odprte za osebno
molitev vernikov, individualni prejem
svetega obhajila in zakrament svete
spovedi.« Cerkev bo še naprej odprta
vsak dan od 8.00 do 19.00 za osebno
molitev vernikov. Bežigrajski frančiškani bomo vsak dan (do preklica)
zasebno maševali po namenih, ki ste
jih darovali in so objavljeni. Sv.
obhajilo lahko prejmete individualno
pred cerkvijo v Parku miru ob odprtju
in zaprtju cerkve vsak dan od 8.00 do
8.10 in od 19.00 do 19.10 ter v nedeljo
med 11.00 in 12.00 – po video prenosu
maše iz cerkve (med mašo bo cerkev
zaprta). Vabimo vas, da se na prejem
obhajila pripravite z molitvijo kesanja
in očenaša. Pri tem vas prosimo, da
upoštevate vse varnostne predpise,
predvsem pa, da se potem ne
zadržujete in se ne družite.

VEČERNA MOLITEV
PREKO ZOOMA
Vabljeni k večerni molitvi, ki se bo
nadaljevala tudi v velikonočnem času.
Vsak večer jo vodi p. Miran ob 20.00
na tej povezavi.
VELIKI TEDEN
4. 4. – 11. 4.
NED 8h za farane
4.4.
8h za blagoslov v družini
8h za + Sever
PON 10h za + Iršič
5.4.
10h za + Jezeršek in Pungartnik
10h za + Staneta Miheliča
TOR
6.4.

SRE
7.4.

ČET
8.4.

PET
9.4.

SOB
10.4.

~

za + Marjana Milošiča

~

za + Jožeta Meglena

~

za zdravje

~

v zahvalo za frančiškane

~

za + Staneta Miheliča

~

za + Jaklič

~

za + Tomaža Komana

~

za + starše Kavčič

~

za zdravje

~

v zahvalo za 80 let

~

za zdravje očeta

~

po namenu

~

po namenu za Marijo Horvat

~

za duhovne poklice

~

v zahvalo za 92 let

NED 10h za farane
11.4.
10h za + Jerneja Okrogliča
10h za + Lidijo Drobnič
~

za samostansko družino

