† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

27. december

sveta družina
† PONEDELJEK

28. december

nedolžni otroci
† TOREK

29. december

sv. David,
kralj

† SREDA

30. december

sv. Feliks,
papež

† ČETRTEK

31. december

sv. Silvester,
papež

† PETEK

1. december

sv. Marija,

Božja Mati
† S O B O TA

2. december

sv. Bazilij V.,
cerkv. učitelj

P. Marijan (Anton) Valenčak

(* 19. 8. 1913, Velenje, Sv. Martin, + 12. 2. 2000, Ljubljana)

B

il je najstarejši od štirih otrok. Obiskoval je klasično
gimnazijo v Mariboru. Želel je iti v misijone in se je
pripravljal na odhod na Kitajsko, vendar zaradi druge svetovne vojne ni mogel tja. Postal je provincialni tajnik, kaplan,
magister bogoslovcev in opravljal še druge odgovorne službe, predvsem pa je bil mož molitve in svetega življenja, velik
apostol zakramenta sprave v cerkvi Marijinega oznanjenja.
Od blizu in daleč so prihajali k njemu mnogi verniki in duhovniki. Po vojni je bil skoraj šest let v zaporu in na prisilnem
delu, kakor mnogi slovenski duhovniki.
Od leta 1962 do 1974 je bil provincial naše province,
dolga leta gvardijan našega ljubljanskega samostana in definitor province. Bolezen in trpljenje je vdano prenašal.
Pokopan je v grobnici v cerkvi Marijinega oznanjenja,
ob svoji spovednici v stranski kapeli in mnogi ljudje prihajajo
molit na njegov grob. Bog daj, da bi kmalu dosegel čast oltarja – tj. da bi bil razglašen za blaženega in nato za svetnika.

•

SI LV E S T E R SK I
V EČER
je drugi sveti večer
in obenem večer zahvaljevanja
Bogu in med seboj. Kakor na božični večer blagoslovimo stanovanje, skupaj molimo in pripravimo simbolna darila, s katerimi
se bomo drug drugemu zahvalili
in si povedali, za kaj smo komu
še posebej hvaležni. Prav tako
bomo ob jaslicah izrekli Bogu
zahvalo za vse tisto, kar smo od
njega prejeli v tem težkem letu.
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N

isi ostal v fotelju nebes,
nisi ostal v svoji popolnosti,
nisi ostal v svoji zadostnosti,
nisi le napisal sporočila,
nisi samo poslal paketa,
nisi se ustavil sredi poti,
nisi se ustavil pred vrati.

P. Darko Ž.

Prišel si prav k meni!

Z A NASM E H

Štefka se jezi na
Toneta: »Zakaj
toliko kadiš?
Poglej statistiko,
zaradi tobaka umre
vsako leto 50.000
Italijanov.«
Tone mirno: »Kaj
mi mar, jaz sem
Slovenec.«

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

»Kajti moje oči
so videle Odrešenika,
ki si ga poslal
vsem ljudem!«
Lk 2,30-32

Ko sem jokal,
si mi brisal solze,
ko sem padel,
si mi ponudil roko,
ko sem plesal,
si se vrtel z menoj,
ko sem ljubil,
si bil srečen pri meni.

pj

Samo sebi moram ostati zvest,
pa bom lahko vedno s Teboj!

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@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.

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 27. 12.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
ČETRTEK, 31. 12., – sv. Silvester
Drugi sveti večer.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
19.00 – Zadnja maša v letu (zaradi
morebitnega povečanega obiska so potrebne
prijave, in to v nedeljo, ko boste prišli k
obhajilu).
20.00 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih ter molitev za mir na
tej povezavi.

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!

PETEK, 1. 1. 2021 – Marija, sveta Božja
Mati
53. Svetovni dan miru in začetek meseca
verskega tiska.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.

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.

SOBOTA, 2. 1.
Prva sobota v mesecu.

ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob torkih in četrtkih
8.30-9.00 in 17.00-18.00.
Ob cerkvenem ali državnem prazniku
je zaprta.

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

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3. 1.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
NOVA NAVODILA
Dne 18. 12. so v veljavo stopila nova navodila za
obhajanja bogoslužja. V njih je nadškof Zore med
drugim zapisal: »Župnikom svetujem, da nimajo
bogoslužij z verniki na sveti večer, božič in na nedelje;

svete maše naj obhajajo samo ob
navzočnosti najožjih bogoslužnih
sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo
spremljajo preko spleta ali drugih
elektronskih medijev.« Kakor smo
bogoslužje prenašali preko spleta za
božične praznike, bo tudi do
nadaljnjega. V skladu s priporočilom
nadškofa bomo po prenosu svete maše
še naprej omogočali prejem obhajila v
Parku miru po prenosu maše ter ob
8.00 in 19.00.
Od 21. 12. so javne maše ob
delavnikih ob 8.00 in 19.00 (v soboto
samo ob 8.00!). Navodila slovenskih
škofov določajo, da je v cerkvi lahko
na vsakih 30 m2 en vernik ali ena
družina oz. člani skupnega gospodinjstva. Glede na površino naše cerkve to
pomeni 24 posameznikov ali gospodinjstev. Med mašami bomo spovedovali v krstilnici v skladu z
varnostnimi pogoji. Cerkev bo še
naprej odprta od 8.30 do 19.00 za
osebno molitev vernikov v skladu z
istimi omejitvami.

MOLITEV PREKO ZOOMA
Ves december smo se srečevali prek
Zooma za devetdnevnico pred Brezmadežno, na Adventnem potu in pri
božični devetdnevnici. Ker je kar
nekaj župljanov izrazilo željo, da bi se
to srečevanje nadaljevalo, vas vabimo
do nadaljnjega vsak večer ob 20.00 na
isto povezavo za različne molitve, od
litanij, patrističnih besedil, večernic
do rožnih vencev …

BOŽIČNI ČAS
27. 12. – 3. 1.
NED 10h za farane
27.12.
10h za + Janeza in + Golež
10h za + Ivana in Ivanko
Česnik
PON 8h za + Erno in Fredija Koller
28.12.
19h za + Dragico Smerdelj
~

za + Marolt, Paličevski in
Kosta

TOR 8h za + iz družine Kranjec
29.12.
19h v zahvalo za življenje in v
priprošnjo
~

v zahvalo

SRE 8h V čast Svetemu Duhu
30.12.
19h za + Heleno in Štefana
Železen
~

za + Ecclae hostes

ČET 8h za + Mihelo Gostiša
31.12.
19h za + Silva Kranjca
19h za + starše Lavrač
PET 10h za žive in + iz družine
1.1.
Zemljič
10h za Tejo in Iva Bavčar
10h za zdravje mm
SOB
2.1.

8h za + Vladislava in Krištofa
Jagodica
~

za + Ivana Mayerja

~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 10h za + Štefko Sever
3.1.
10h po namenu družine Kralj
10h za farane

