† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

17. januar

sv. Anton,
puščavnik
† PONEDELJEK

18. januar

sv. Marjeta Ogrska,
devica in kraljična
† TOREK

19. januar

bl. Friderik Irenej
Baraga, škof in
misijonar
† SREDA

20. januar

sv. Boštjan,
mučenec
† ČETRTEK

21. januar

sv. Neža,
mučenka
† PETEK

22. januar

sv. Vinko,
diakon
† S O B O TA

23. januar

sv. Ildefonz,
škof

P. dr. Hugo (Franc) Bren

(* 35. 12. 1881, Rovišče, ŽU Zasavska Sv. Gora,
+ 8. 12. 1953, Rim)
odil se je v kmečki družini. Na Kostanjevici ga je p. Stanislav Škrabec povabil k pisanju za revijo Cvetje. Bogoslovje je študiral v Gorici, moralno teologijo v Fribourgu v
Švici in leta 1915 doktoriral. Poučeval je v Ljubljani in Kamniku, leta 1920 pa odšel med Slovence v ZDA. Tam je postal predstojnik komisariata (1922–1925) in takrat so pozidali
samostan in cerkev Marije Pomagaj v Lemontu. P. Hugo je
vodil domačo teološko šolo in urejal mesečnik Ave Maria.
Leta 1926 je prišel v Ljubljano, predaval in urejal Cvetje,
leta 1930 se je vrnil v Lemont, kjer je spet vodil šolo, in leta
1983 šel na Rocno, od koder so ga izgnali Nemci leta 1941.
Takrat so ga poklicali za profesorja na Antonianum v Rimu.
Bil je dvakrat dekan teološke fakultete in od leta 1952 generalni definitor. Bil je eden od pobudnikov za razglasitev škofa
Friderika Barage za blaženega, objavil je več člankov, spise o
Baragi in bil soustanovitelj Baragove zveze.
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• Č A S Z A SR E Č O

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem
življenju. Vzemi si čas za srečo.
Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
Ali to veš?
Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne
veseliš, presenečen nad seboj in nad
vsemi ljudmi okoli sebe?
Čas ni hitra cesta med zibko in
grobom, ampak prostor, kjer nas
greje sonce.
Leta niso kilometri, ki jih moramo
prepeljati, ampak je vsako leto, tudi
to novo leto, zastonjski dar iz Božje
roke. Mirno si vzemi čas za srečo.
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P. Darko Ž.

Z A

N A S M E H

Pino se znajde pred
sodnikom. Ta ga
vpraša: »Lahko
razložiš, zakaj si
kradel?« Pino: »Saj
nisem, gospod sodnik,
nisem!« Sodnik:
»Kako nisi? Saj sta te
videli kar dve priči.«
Pino: »Res nisem, jaz
imam kar sto prič, ki
me niso videle krasti.
Prisežem!«

pj

o vseh romanjih in iskanjih
bi že rad dokončno ostal pri Tebi
»Rabi, kje stanuješ?«
in se poslovil od vsega,
Rekel jima je:
kar me dela domotožnega in tujega sebi.
»Pridita in bosta
Rad bi že zapustil za sabo vse,
videla.«
kar še loči mene in Tebe,
s čimer sem še privezan na obalo,
Šla sta torej in videla,
kar me še dela lastnika,
kje stanuje …
kar mi še daje moč in oblast.
Rad bi tukaj zaprl usta in oči,
Jn 1,38-39
da bi v Tvojem pristanu pel psalme
in gledal lepoto Tvojih oči;
zaprl ušesa za ves ropot sveta,
da bi prisluhnil melodiji ljubezni
in tišini Tvojega sprejemanja.
A Ti me iz dežele mojih želja
vedno znova vračaš nazaj,
nazaj k svetu, nazaj k ljudem:
med brloge lisic in gnezda ptic,
med nebotičnike in vojašnice,
v vrtce in bolnišnice.
Vem, hodim za tem, kar ljubim,
a Tebe še ne ljubim dovolj,
zato me vračaš na začetek.
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

2. NEDELJA MED LETOM, 17. 1.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 18. 1.
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.
8.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
SREDA, 20. 1.
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Svetopisemske kateheze preko spleta
na tej povezavi.

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

ČETRTEK, 21. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
3. NEDELJA MED LETOM, 24. 1.
Nedelja Božje besede.
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. Predvidevamo, da ne bo prišlo do sprememb. Če pa bo slučajno
kako drugače, bomo to objavili na župnijski spletni
strani.
Javne maše obhajamo ob delavnikih ob 8.00 in 19.00
(v soboto samo ob 8.00!). Nedeljska maša je zgolj z
udeležbo bogoslužnih sodelavcev in je prenašana
preko YouTube kanala.
Cerkev je še vedno odprta od 8.30 do 19.00 za osebno
molitev vernikov z omejitvijo na 24 posameznikov ali
gospodinjstev.

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.

14. SVETOPISEMSKI
MARATON
Vabimo vas, da se pridružite 14.
Svetopisemskemu maratonu, ki se bo
odvijal od 23. – 29. januarja 2021 pod
naslovom »Med vami bom hodil«.
Maraton bo v celoti potekal preko
spleta. Informacije so na tej povezavi.
Tudi na letošnjem Svetopisemskem
maratonu ima naša župnija, še posebej
pa obiskovalci bibličnih katehez, svoj
termin. Srečali se bomo na Zoomu v
sredo 27. januarja od 15h do 16h.
Rezervirajte si to uro za branje in še
kakšno za poslušanje.

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,
ki je za Bežigradom pustil neizbrisen
pečat. Posebni gostji večera pa bosta
gospe Ana Kamenšek in Katarina
Bartolj. Srečanje bo potekalo 7. 2. ob
20.00 preko spletne aplikacije Zoom
na na tej povezavi.

2. TEDEN MED LETOM
17. 1. – 24. 1.
NED 10h v čast Materi Božji - za
17.1.
zdravje
10h za + Marijo in Antona Ahlin
10h za + Antona Pergarja
PON 8h za + Marijo Šušteršič
18.1.
19h za + Antona Drobniča - obl.
~

za + Vladislava in Krištofa
Jagodica

TOR 8h za + Marijo in Jurija
19.1.
Jezernika
19h za zdravje v družini
~

po namenu

SRE 8h za + Marijo Vitanovič
20.1.
19h za + Tomaža Cörja – pogr.
~

za + Andreja Glažarja

ČET 8h za zdravje
21.1.
19h v zahvalo
~

po namenu – Marija

PET 8h za mir
22.1.
19h za + Engelberta Habjaniča
~

po namenu za duše v vicah

SOB 8h za + Marijo Ercigoj
23.1.
8h za + Tadeja Marolta – obl.
~

za + iz družin Jevševar in
Vehovec

NED 10h za + Štefko Sever
24.1.
10h za farane
10h za + Zupan, Pergar in Piko



