† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

24. januar

sv. Frančišek
Saleški,
škof in cerkv. učitelj
† PONEDELJEK

25. januar

spreobrnitev
apostola Pavla
† TOREK

26. januar

sv. Timotej in Tit,
škofa
† SREDA

27. januar

sv. Angela Merici,
ust. uršulink
† ČETRTEK

28. januar

sv. Tomaž
Akvinski,
cerkveni učitelj
† PETEK

29. januar

sv. Valerij,
škof
† S O B O TA

30. januar

sv. Martina,
mučenka

Br. Marcel ( Janez) Kogovšek

R

(* 21. 9. 1905, Stara Loka, + 22. 2. 1984, Ljubljana)

odil se je v številni družini, se izučil za krojača in pri 24
letih šel v samostan. Začel je v Brežicah, po enem letu pa
prišel v Ljubljano in opravil noviciat pri p. Salvatorju Zobcu,
odlični krojač br. Julijan Vodopivec pa ga je naučil izdelovati
frančiškanske habite in redovne plašče. Oba sta vzgojila vzornega redovnika.
Br. Marcel je eno leto pred drugo svetovno vojno deloval na Brezjah, nato spet v Ljubljani. Bil je vesten in izvrsten
krojač. Na generalni kuriji v Rimu so posneli kroj frančiškanskega habita po habitu, ki ga je sam ukrojil in sešil. Prosti
čas je uporabil za ročna dela, kvačkanje, vezenje, rad je hodil
v hribe. Kadar je bilo treba, je kot spreten kuhar pripravil in
postregel jedi na veliko veselje sobratov.
Prav tako je bil velik molivec, družaben, natančen, veliko
je bral in imel je odličen spomin.
P. Darko Ž.

•

MESTO BETLEHEM je bilo od Jeruzalema oddaljeno le dve
uri, blizu za vnete modre, predaleč za ravnodušne Jeruzalemčane. Brez
omahovanja so modri z Jutrovega hiteli, veseli so zagledali zvezdo, iskali
svojega Odrešenika. Ravnodušno obsedijo bedaki pri svojih knjigah, iščejo Mesijo že več kot 6000 let, ga na vekomaj ne bodo našli. Tako pri nas.
Kako blizu imamo tudi mi do ljubega Jezusa, križi po poljih, cerkvice,
vsak zvon, vsaka pridiga, krščanski nauk so
Z A N A S M E H
smerokazi k Jezusu. Le hoteti je treba, nič
drugega.
Lastnik zastavljalnice
Marljivo obiskovanje Božje besede. Brez
nagovori ženo: »Ne
razumem te, draga,
tega ni zveličanja. Ko so poslušalci Jezusa
praznujeva 30-letnico
zapustili, je vprašal apostole: »Hočete oditi
poroke, ti si pa tako
tudi vi?« Praviš: »Jaz vem, kdo me je ustvapotrta.« »Kako ne bi
ril.« Šolar z golo abecedo ni pisar, tebi tvoje
bila, vsa ta leta nisi nič
malo védenje ne zadošča. Tako dolgo, dokler
kupil zame.« »Počakaj,
svojih otrok ne boste marljivo pošiljali v šolo,
draga, hočeš reči, da
k nedeljskemu krščanskemu nauku, tako
imaš kaj, kar bi prodala,
dolgo, dokler cerkev pri krščanskem nauku
pa mi nisi o tem nikoli
ni polna, ne verjamem, da iščete Kristusa.
nič povedala?«
( bl. A. M. Slomšek)
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ospod, kdaj se dopolni čas,
čas našega izgnanstva brez varnosti,
čas umiranja našega upanja,
ko se ne ozreš na nas
in ne odpraviš našega strahu in trpljenja?
Gospod, kdaj se dopolni ta čas?
Mar ni že dovolj Tvoje odsotnosti,
mar ni že dovolj bolezni in umiranja,
dovolj osamljenosti otrok
in čakanja na poroke in slavja?

Oznanjal je Božji
evangelij in govoril:
»Čas se je dopolnil:
Božje kraljestvo je tu!«
Mr 1,14-15

Bog, kdaj se dopolni ta čas,
zakaj molčiš kot ob Sinu na križu?
Mi ne moremo zamenjati srca,
mi bi se radi objemali in rokovali,
mi bi že radi živeli bližino.

pj

Kdaj se že dopolni ta čas?
Danes, ne jutri, se moramo rešiti.
Tu, v sedanjosti bi radi živeli,
tu bi se radi življenja veselili,
tu bi radi čutili Tvoj blagoslov.

AV E , G R AT I A P L E N A !

ŽUPNIJA LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Kuzmičeva 6, 1000 LJUBLJANA
01 436 87 81

3. NEDELJA MED LETOM, 24. 1.
Nedelja Božje besede.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 25. 1.
Sklep tedna molitve za edinost kristjanov.

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

SREDA, 27. 1.
15.00 – 16.00 – Svetopisemski maraton –
termin za Bežigrajčane. →
ČETRTEK, 28. 1.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
PETEK, 29. 1.
20.15 – Seja Župnijskega pastoralnega sveta
preko spleta.
4. NEDELJA MED LETOM, 31. 1.
Sklep meseca verskega tiska.
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 bo prišlo do
sprememb, jih bomo objavili na župnijski spletni
strani.

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 spremljate 14.
Svetopisemski maraton, ki se bo
odvijal od 23. do 29. 1. 2021 pod
naslovom »Med vami bom hodil«.
Maraton bodo v celoti prenašali na
spletni strani Svetopisemske družbe.
Tudi na letošnjem 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 (prijavite se pri br.
Miranu po e-pošti) 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 tej povezavi.

DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska klasična gimnazija in
Jegličev dijaški dom vabita osmošolce
in devetošolce na dneve odprtih vrat,
ki bodo potekali preko spleta od 30. 1.
do 11. 2. Informativna dneva pa bosta
12. 2. ob 9h in 15h ter 13. 2. ob 9h.
Zaradi epidemije bodo vsi dogodki
potekali preko spleta: vpis.stanislav.si

3. TEDEN MED LETOM
24. 1. – 31. 1.
NED 10h za + Štefko Sever
24.1.
10h za farane
10h za + Zupan, Pergar, Piko
PON 8h za + Jakopič in Urankar
25.1.
19h za + Dragico Smerdelj
~

po namenu

TOR 8h za + Marijo Arbanas in
26.1.
Ivanko Hrastar
19h za + Danico Jerina – pogr.
~

za družini Dernulc in
Celarec

SRE 8h v čast Svetemu Duhu
27.1.
19h po namenu – za moža
~

za + Vladislava in Krištofa
Jagodica

ČET 8h za + Jezernik in Šmit
28.1.
19h za + Francko Lešnik
19h za + Staneta Miheliča – pogr.
~

za + Ivico Železnikar

PET 8h za + Lojzko Sterle
29.1.
19h za družino Štular
~

za + Francko Žakelj

SOB 8h za + Jožeta Slokarja
30.1.
8h za + Antona Lesarja
~

za + Polono Dolinar in +
Žonta

NED 10h za + Janeza in Igorja Zajc
31.1.
10h za + Marjana Korbarja
10h za + Marjana Milošiča

