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7. marec

P. Jurij ( Jurij) Dolenc

sv. Perpetua in
Felicita, mučenki
† PONEDELJEK

8. marec

sv. Janez od Boga,
red. ustanovitelj
† TOREK

9. marec

sv. Frančiška
Rimska
† SREDA

10. marec

40 mučencev iz
Armenije
† ČETRTEK

11. marec

sv. Benedikt,
škof
† PETEK

12. marec

sv. Gregor,
papež

V

(* 30. 5. 1953, Lavrica, ŽU Ljubljana Rudnik,
+ 15. 8. 2016, Sveta Gora)

si ali skoraj vsi poznamo otroško pesmico Naša četica koraka in drugo kitico »Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi ...« Malokdo pa ve, da je tisti Jurček obiskoval glasbeno
delavnico pri prof. Janezu Bitencu in kasneje sam postal učitelj
kitare na glasbeni šoli Šiška – Bežigrad. Jurij se je nato odločil,
da postane duhovnik frančiškan. Leta 1986 je pel novo mašo
v župniji sv. Cirila in Metoda za Bežigradom. P. Jurij je bil
kaplan, katehet, spovednik v Novem mestu, pri Sveti Trojici
v Slovenskih goricah, v Ljubljani in pri Novi Štifti. Hkrati je
še naprej poučeval kitaro otroke in odrasle, poskrbel za veselo
družbo in ustvaril nepozabna prijateljstva. Po 24 letih je odšel
od Svete Trojice na Sveto Goro in tam kmalu nenadoma umrl.
Spominjamo se ga s hvaležnostjo in prosimo zanj in za nov
poklic.

13. marec

sv. Kristina,
mučenka
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P. Darko Ž.

• Na 3. postno nedeljo, 7. 3., bo br. Jan

Dominik Bogataj pripravil predstavitev
najstarejšega krščanskega potopisa: Romarica Egerija v Sveti deželi.
Na 4. postno nedeljo, 14. 3., bo
o spokorni praksi v starem veku spregovoril
p. Miran Špelič.
Obe predavanji bosta potekali po
Zoomu na tej povezavi (ali na spletni strani
Župnije Lj. Bežigrad).

• TEČAJ ZA KATEHUMENE –
† S O B O TA

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

pripravo odraslih za prejem zakramentov
uvajanja v krščanstvo (krst, birma,
evharistija) – začnemo v ponedeljek, 8. 3.,
ob 19.00 v atriju na Tromostovju.

Dobrodošli!

Z A

N A S M E H

»Ata, se spomniš tiste
kitajske vaze, ki se
je pri nas prenašala
iz roda v rod?« Oče:
»Ja, kaj je z njo?«
Naslednji rod je ne
bo videl!«

***

Šef se jezi na svojega
zaposlenega:
»Poslušajte vi: z vašim
delom ste tri tedne
v zaostanku, z vašimi
kavicami pa tri
mesece v prednosti.«

pj

rabi me sveta jeza,
ker smo pristali v močvirju
ter lovimo muhe in komarje.
Upamo si hoditi na izlete,
se sprehajamo ob morju,
se vzpenjamo na gore,
potujemo po celinah,
se zbiramo po ulicah in parkih,
se igramo na igriščih in v peskovnikih,
nazdravljamo po zidanicah in garažah,
sprehajamo hišne ljubljenčke,
čakamo pred bankami,
se gnetemo v trgovinah,
sprejemamo prekupčevalce …
Vsa zlata teleta imajo prednost,
vsi človeški zakoni imajo prednost,
a v božji tempelj si ne upamo,
v njem Bogu ne zaupamo,
da nas bo obvaroval pred boleznijo.
Spleti zopet bič, Gospod,
izženi iz nas kramarje komodnosti,
prevrni naše stojnice dvoličnosti
in nam podari milost zvestobe!

In iz vrvi je spletel bič
ter vse izgnal iz templja
z ovcami in voli vred.
Menjalcem je
raztresel denar in
prevrnil mize …
Jn 2,15

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

3. POSTNA NEDELJA, 7. 3.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Egerijo, starodavno romarico po
Sveti deželi bo predstavil br. Jan Dominik
Bogataj na tej povezavi. →
PONEDELJEK, 8. 3.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
TOREK, 9. 3.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
ČETRTEK, 11. 3.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
PETEK, 12. 3.
20.00 – Zakonci iz zakonskih skupin vodijo
molitev križevega pota preko Zooma na tej
povezavi.
4. POSTNA NEDELJA, 14. 3.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Spokorno prakso v starem veku bo
predstavil p. Miran Špelič na tej povezavi. →
____________________________________
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA
BOGOSLUŽJE V ČASU EPIDEMIJE
Še vedno so v veljavi navodila za obhajanje bogoslužja, ki so stopila v veljavo 18. 12. Tudi verouk se
bo še do nadaljnjega izvajal na daljavo.

VEČERNA MOLITEV PREKO ZOOMA
Vabljeni k večerni molitvi (v postu se poleg križevega

pota ustavljamo tudi ob t. i. postnih
postajah po rimskih cerkvah), ki je
vsak večer ob 20.00 na tej povezavi.

laiki. Vsak večer ob 20.00 bo
pogovorni večer, v katerem bodo lahko
sodelovali poslušalci.
3. POSTNI TEDEN
7. 3. – 14. 3.

POSTNI ČAS V ŽUPNIJI
Zaradi razmer bomo v postu petkove
molitve križevega pota obhajali v okviru večernih molitev ob 20.00 po Zoomu.
Kot postno pripravo na veliko noč se
bomo prav tako na Zoomu srečevali ob
nedeljah ob 20.00 na postnih večerih.
Na 3. postno nedeljo 7. 3. bo br. Jan
Dominik Bogataj pripravil predstavitev najstarejšega krščanskega potopisa
romarice Egerije v Sveti deželi.
Na 4. postno nedeljo 14. 3. bo o
spokorni praksi v starem veku
spregovoril p. Miran Špelič.
V soboto pred 5. postno nedeljo 21. 3.
pa bo celodnevna duhovna obnova za
župnijo (pripravila jo bosta p. Miran in
p. Andraž) in priložnost za spoved.
Ker so bile izražene želje po nadaljevanju, bo na 5. postno nedeljo p.
Andraž Arko pripravil nadaljevanje
predavanja Najstarejše filmske upodobitve pasijona: 1906 – 1927.

16. RADIJSKI MISIJON NA
RADIU OGNJIŠČE
Letos bo potekal od 21. do 27. marca.
Vsak dan bosta misijonska govora ob
10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak
večer med 22. in 24. uro. Posnetki
bodo na voljo tudi v radijskem arhivu
na spletni strani Radia Ognjišče. V
kratkih govorih, svetovalnici in
pogovorih bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice in

NED 10h za žive in + sor. in dobrotnike
7.3.
10h za + Aleša Dovča
10h za + starše Tomšič
PON 8h za + Iršič
8.3.
8h za duhovne poklice
19h za + Nika Žuniča
TOR 8h za Božje varstvo
9.3.
10h za + Janeza Krvina
19h za + Prelesnik
SRE 8h za + Vladislava in Krištofa
10.3.
Jagodica
8h za + Rozko Mayer
19h v zahvalo in priprošnjo za
zdravje v družini U.
ČET 8h za + Silvo Bizjak
11.3.
8h v zahvalo
19h za + Silvo Rokavec – pogr.
PET 8h za + Zajec
12.3.
19h za + p. Jurija Dolenca
19h za + Jožeta Rajerja – obl.
SOB 8h za + Iva Paučnika
13.3.
~ v čast Materi Božji – za
zdravje
~

za + starše Halik

NED 10h za + Štefko Sever
14.3.
10h za + Martina in Ivanko
Kreger ter Majo in Josipa
Guberac
10h za ozdravitev druž. debla

