† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

28. marec

sv. Milada,
devica
† PONEDELJEK

29. marec

sv. Štefan IX.,
papež
† TOREK

30. marec

sv. Zosim,
škof
† SREDA

31. marec

sv. Benjamin,
mučenec
† ČETRTEK

1. april

sv. Agapa in Irena,
mučenki
† PETEK

2. april

sv. Marija
Egiptovska
† S O B O TA

3. april

sv. Rihard,
škof

P. Aleksander (Konrad) Roblek

R

(* 26. 11. 1848, Šmartno pri Litiji,

+ 11. 7. 1884, Bad Gleichenberg, Avstrija)

odil se je v družini sodnega uradnika in že kot gimnazijec v Novem mestu pokazal risarski talent. Po novi maši je postal učitelj verouka in nemščine na Kostanjevici pri Gorici in samostanski knjižničar. Provincial p. Friderik Hoenigmann ga je poslal še
v samostane Novo mesto, Brežice, Samobor in Trsat, da je uredil
knjižnice. Leta 1876 je odšel na slikarsko akademijo na Dunaj, nadaljeval študij v Benetkah, Firencah in Rimu in se leta 1882 vrnil na
Kostanjevico kot tajnik province. Zaradi bolezni je odšel v zdravilišče Bad Gleichenberg pri Gradcu in tam umrl.
P. Aleksander je naslikal sv. Jožefa, Ecce homo in Jezusa Odrešenika na Kostanjevici, sv. Antona v Kamniku, sv. Pavla na Trsatu,
freski sv. Frančiška in sv. Antona na pročelju frančiškanske cerkve
v Ljubljani in še druge oltarne slike in portrete. Žal se je veliko njegovih slik izgubilo.
Napisal je nekaj spisov za revijo Cvetje in priročnik za knjižničarje.

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
• T R O M OS TOVJ E • V I Č • Š I Š K A • B E ŽI G R AD •

N

priprava odraslih za prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo (krst, birma, evharistija):
ob ponedeljkih ob 19.00 v atriju pri frančiškanih na Tromostovju. Še se lahko pridružite.
Dobrodošli!

J

***

ezusovo vstajenje, ki je poleg stvarjenja
največji dogodek vesoljne zgodovine, je
stvarjenju prav podobno. Nihče, razen Boga
samega, ni bil priča začetka sveta; nihče, razen Gospoda samega, ni bil priča vstajenja.
In vendar eno in drugo je nadvse resnično:
ustvarjene stvari vidimo vsi, vstalega Jezusa
so videli »ne vsi ljudje, ampak od Boga prej
odbrane priče«. Enajst skrajnih realistov z obrežja Genezareškega jezera. Enajst ribičev, ki
so vsako ribo prešteli. Taki ljudje nimajo prikazni! In tudi mi smo izbrani. Poznamo Jezusa. Tudi na to veliko noč smo priča njegovemu
vstajenju. Pričujmo o tem veselju. Vzklikajmo:
»Aleluja!«

Z A

N A S M E H : )

Oče ne preveč uspešnega
sina pride v šolo na
govorilne ure. Učiteljica
mu pravi: »Dober dan.
Sedite prosim.« »Nimam
časa, samo povejte
mi, kako gre mojemu
sinu.« »Slabo. Enice iz
matematike, slovenščine
in angleščine.« »No
dobro, povejte mi raje
kakšen je pri športni
vzgoji« »Dober, zelo
dober«. »In kakšen je
po obnašanju?« »V redu
fant. Zelo priden.«
»No vidite. Kar ga jaz
naučim, je super, kar ga
pa vi, je katastrofalno.«

L E T O B • X L I • Š T. 18

aša ljubezen do Tebe je razpeta
med »hozano« in »križaj ga«,
med mahanjem z zelenjem
in pokanjem z biči,
med povabilom v srce
in izganjanjem iz njega,
med zvestobo in izdajstvom,
med zahvalami in pritoževanjem,
med smejanjem in jokom,
med življenjem in smrtjo.

P. Darko Ž.

• TEČAJ ZA KATEHUMENE –

28 . M A R E C 2021 • C V E T N A N E D E L J A

Na tehtnici za svoje odločitve
potrebujemo kaplje Tvoje krvi,
ki jih pijemo kot čebela med
in kot otrok materino mleko!

pj

Zato pridi tudi letos!
Vstopi v naš Jeruzalem,
pred naše Pilate in Kajfe;
daj se na novo obsoditi in križati
za nas, cincajoče grešnike!
Mi pa bomo stali pod križem
in poslušali nemi krik prezrte dobrote;
iz Tvojih ran bomo pili Tvojo ljubezen,
iz Tvoje smrti hranili svoje življenje
in iz Tvoje zmage upali na vstajenje.

Vzeli so palmove veje,
mu šli naproti in vzklikali:
»Hozana, blagoslovljen,
ki prihaja v Gospodovem
imenu!«
Jn 12,13

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

6. POSTNA NEDELJA – cvetna nedelja,
28. 3.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Blagoslov zelenja bo med prenosom maše in
posamezno, ko boste pristopili k obhajilu ob
8.00, 11.00 - 12.00 in 19.00.

17.30 – Video prenos:
- blagoslov velikonočnih jedil
- velikonočna vigilija
na YouTube kanalu Župnija
Ljubljana Bežigrad. Uro po
prenosu maše bo mogoče prejeti
obhajilo pod zvonikom.

PONEDELJEK, 29. 3.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.

VELIKONOČNA NEDELJA,
4. 4.
Maše bodo vsako uro od 7.00
naprej. Udeležba bo mogoča izključno po predhodni prijavi.→

SREDA, 31. 3.
10.00 – 12.00 – Spovedovanje in maša v
Domu starejših občanov Bežigrad.
16.00 – 18.00 – Spoved za birmance, ostale
veroučence in njihove starše.
VELIKI ČETRTEK, 1. 4.
17.30 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po
prenosu maše bo mogoče prejeti obhajilo pod
zvonikom do 19.30.
20.00 – Molitveno uro pripravlja Urška
Klančič na tej povezavi.
VELIKI PETEK, 2. 4.
17.30 – Video prenos obreda na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po
prenosu obreda bo mogoče prejeti obhajilo
pod zvonikom do 19.30.
20.00 – Molitveno uro pripravlja Bena Briški
na tej povezavi.
VELIKA SOBOTA, 3. 4.
Do vigilije lahko počastite Najsvetejše v
Božjem grobu.
8.00 – Blagoslov velikonočnega ognja.

VELIKONOČNI
PONEDELJEK, 5. 4.
10.00 – Video prenos maše na
YouTube kanalu Župnija
Ljubljana Bežigrad.
__________________________
PRAZNIKI V ŽUPNIJI
Obrede velikega četrtka, velikega petka in vigilije boste lahko ob 17.30
spremljali preko videoprenosa. Vsakič
bo uro po obredu mogoče prejeti sveto
obhajilo.
Ker ne moremo zagotoviti varnega
srečevanja, v živo ne bo blagoslova
velikonočnih jedil, lahko pa boste
spremljali videoprenos ob 17.30 na
župnijskem YouTube kanalu ali že
ob 15.00 iz MB stolnice na TVS 1).
Na velikonočno nedeljo bodo maše
vsako uro od 7.00 naprej. Za mašo na
veliko noč se lahko prijavite po
telefonu – 069 904 494 SAMO V
SREDO 31. 3. od 9.00 do 18.00.
Glede na okoliščine lahko pride do

sprememb, ki jih bo podala država
ali naši škofje, zato vas prosimo za
razumevanje. O vseh spremembah
vas bomo obvestili v pojavnem oknu
na župnijski spletni strani.
VELIKI TEDEN
28. 3. – 4. 4.
NED 10h za + Štefko Sever
28.3.
10h za + Lidijo Drobnič
10h za + Bogomirja in Pepco
Grbac
PON 8h v čast sv. Jožefu - za zdravje
29.3.
8h za + Vero Bauer
19h za + Borisa Žumra
TOR 8h za + Lidijo Drobnič
30.3.
8h po namenu
19h za + Anico Hrobat – pogr.
SRE 8h za zdravo pamet
31.3.
19h za + Zvonimirja Krobota in
Mirjano Krobot-Bokani
~

za + botra Marijo in Franca

30

ČET 17 za + Nika Žuniča
1.4.
1730 za duhovne poklice
1730 za farane
PET 1730 obredi velikega petka
2.4.
SOB 1730 za p. Andraža
3.4.
1730 za + Lidijo Drobnič
1730 v zahvalo in za blagoslov v
družini
NED 7h za zdravje
4.4.
8h za blagoslov v družini
9h za farane
19h za + Sever

