† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

3. januar

Br. Julijan (Martin) Ule

Jezusovo ime
† PONEDELJEK

4. januar

sv. Elizabeta,
redovnica
† TOREK

5. januar

sv. Milena,
devica
† SREDA

6. januar

Gospodovo
razglašenje
† ČETRTEK

7. januar

sv. Rajmund,
duhovnik
† PETEK

8. januar

sv. Erhard,
škof
† S O B O TA

9. januar

sv. Hadrijan,
opat

B

(* 17. 10. 1914, Zagorje ob Savi, + 9. 1. 1999, Maribor)

rat Julijan je bil brat neduhovnik, dolga leta odličen
kuhar, v nekaterih samostanih pa zakristan in vrtnar.
V samostanu v Ljubljani je preživel kar 36 let. Bila so težka
leta vojne in po vojni, toda nihče ni bil lačen.
Deloval je še v Dobovi, pri Novi Štifti, v Nazarjah, pri
Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v Kamniku in Mariboru.
Bil je vesten pri delu, med sobrati priljubljen in družaben,
mož predane molitve, iskrenega nasmeha in potrpežljivosti.
Z veseljem je sprejel vsako pomoč.
Bil je odličen pevec. Kadar ni bilo organista, je začenjal
peti br. Julijan. Celo tedaj, ko so bratje prišli skupaj ali delali
skupaj, pesem ni smela manjkati. Sodeloval je tudi pri Frančiškovem oratoriju Fonte d'amore skladatelja Avgusta Ipavca.
Zlasti rad je imel mlade, ki so prihajali v samostan, veliko
molil zanje in za vse nas. V bolezni je bil vdan in potrpežljiv
in vedno z nasmehom in molitvijo sprejel obiskovalce.
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P. Darko Ž.

T R I J E K R A LJ I
G a š p e r,
M i h a ( Me l h ior), 		
B olte ž a r

Na večer pred njihovim praz
nikom (6. januar) praznujemo
3. sveti večer. Spet blagoslovimo
domovanje in na vhodna vrata
napišemo: 20 + G + M + B + 21.
Ta blagoslov naj ostane napisan
modri vse leto, trije modri pa naj
varujejo naš dom in družino.

Z A NASM E H

Tajnica se opogumi
in vstopi v šefovo
pisarno: »Gospod,
že deset let sem vaša
tajnica, pa še nikoli
nisem zaprosila za
povišek.« Šef odvrne:
»Seveda, ravno
zato, ker me niste
zaprosili za povišek,
ste že deset let moja
tajnica.«

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

pj

ožja Beseda je prišla med nas,
da da življenje našim besedam,
ki so večkrat mrtve kot konzerve,
ki večkrat lažejo in ranijo kot kače,
ki večkrat razdvajajo in netijo vojne.
Božja Beseda se je oblekla v meso,
da naše besede nahrani z ljubeznijo,
da bi jih mi hranili s svojo krvjo,
da bi jih dojili z mlekom upanja,
da bi postale svetišče njegove Besede.
Božja Beseda potrebuje našo besedo
kot naša potrebuje božjo luč,
kot naša potrebuje čoln svobode,
kot naša potrebuje šotor srca,
kot naša potrebuje uho bližnjega.
Božja Beseda hrepeni po naši besedi.
Naj bo naša beseda blizu božje Besede,
naj se odpira v harmonijo neizrekljivega,
naj bo most k vsemu dobremu,
naj bo dom za vso resnico!
Naj nas naša beseda ločuje od živali,
in božja Beseda oblikuje v božje otroke!

»In beseda
je postala meso
in se naselila
med nami.«
Jn 1,14

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.
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

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3. 1.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 4. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
SREDA, 6. 1., Gospodovo razglašenje
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
17.30 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Zaradi omejenega števila navzočih, na ta dan
ne ob javne maše, ampak samo prenos.
Sveto obhajilo boste lahko prejeli pod
zvonikom ob 8.00 in od 18.30 do 19.30.
Nabirka bo namenjene za trikraljevsko akcijo
– za misijonsko središče.
20.00 – Za svetopisemske kateheze bo nocoj
ogled filma Davida Sipoša Kraljica Miru
preko spleta na tej povezavi.
ČETRTEK, 7. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 10. 1.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
ŠE VEDNO SO V VELJAVI ZADNJA
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Še vedno so v veljavi navodila za obhajanja
bogoslužja, ki so stopila v veljavo 18. 12. Javne maše
so z vladnim odlokom z dne 30. 12. 2020 zaenkrat
dovoljene do 12. 1.

Tako bomo obhajali javne maše ob
delavnikih ob 8.00 in 19.00 (v soboto
samo ob 8.00!). Nedeljska maša in
maša na praznik Gospodovega
razglašenja pa bosta zgolj z udeležbo
bogoslužnih sodelavcev in bosta
prenašani preko YouTube kanala.
Cerkev bo še naprej odprta od 8.30 do
19.00 za osebno molitev vernikov z
omejitvijo na 24 posameznikov ali
gospodinjstev.

besedil …) preko Zooma, ki bo do
nadaljnjega vsak večer ob 20.00 na tej
povezavi.

PRAZNIK GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA

19h za + iz družin Šinkovec in
Štamcar

Na praznik Gospodovega razglašenja
ne bo javnih maš zaradi predvidenega
povečanega obiska vernikov. Video
prenos maše lahko spremljate ob
17.30 na YouTube kanalu Župnija
Ljubljana Bežigrad. Uro po maši bo
mogoče prejeti obhajilo v Parku miru.
Ker nas letos žal ne bodo mogli
obiskati koledniki, vas vabimo, da si o
letošnji trikraljevski akciji preberete
na spletni strani Misijonskega središča
in si ogledate koledniški video. Dar za
misijone lahko oddate kot nabirko (v
času obhajila 18.30-19.30) ali posebej
v zakristiji.
Ob 20.00 si lahko na spletu ogledate
dokumentarec Davida Sipoša Kraljica
Miru, ki nam odstira delček svetopisemske in slovenske zgodovine.

VEČERNA
MOLITEV
PREKO ZOOMA
Vabljeni k večerni molitvi (rožni
venec ali litanije ali branje patrističnih

BOŽIČNI ČAS
3. 1. – 10. 1.
NED 8h za + Štefko Sever
3.1.
10h po namenu družine Kralj
19h za farane
PON 8h za Tadeja Jakopiča – po
4.1.
namenu

~

po namenu

TOR 8h za + Ivico Rak
5.1.
19h za + Ivana Mayerja
19h v dober namen
SRE
6.1.

~

za + Marijo Vitanovič

1730 za + Dragico Luznik
~

za + Vladislava in Krištofa
Jagodica

ČET 8h za + Javornik
7.1.
19h za + Janeza Kranjca - pogr.
~

za Nežo Fabjan

PET 8h za + Antona Lesarja
8.1.
19h za + Gris in Šiško
~

za + iz družine Atelšek

SOB 8h za + Jožefa Fabjana
9.1.
19h za + Rajka Avguština
~

po namenu

NED 8h za + Štefko Sever
10.1.
10h za + Josipa in Majo Guberac
19h za farane

