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

R odil se je na Logu očetu sedlarju. Mamin stric je bil misijonar 
p. Adolf Čadež; poskrbel je, da je Franc prišel k frančiškanom. 

Postal je kaplan v Ljubljani pri Marijinem oznanjenju in za Be-
žigradom ter župnik v Stranjah in Nevljah pri Kamniku, na Viču, 
kjer je bil tudi gvardijan, in v Dobovi. Leta 1971 je prišel na Sveto 
Goro in bil tam spovednik 45 let, nekaj let gvardijan in rektor ba-
zilike, dolga leta vikar, vesten kronist in knjižničar. Vmes je bil eno 
leto spet v Ljubljani in eno leto na Brezjah. Čutil je z Goriško, rad 
je imel Sveto Goro, Primorce in romarje. Bil je mojster pisane be-
sede, izdal je nekaj knjig, med njimi Svetogorski križev pot, Molitev 
jetnice in šmarnice Marijina hiša (1989) ob 450-letnici prikazanja 
Matere Božje pastirici Urški. Raziskoval je zgodovino Svete Gore 
in okolice in znal nagovoriti ljudi vseh stanov, tudi izobražence 
s predavanji. Bil je blaga duša, velik molivec, mož modre drže in 
umirjenega srca.  

P. Darko Ž.

25. april 
sv. Marko, 
evangelist              

†  P O N E D E L J E K

26. april  
sv. Marija, Mati 
dobrega sveta

†  T O R E K

27. april  
sv. Cita,
dekla, devica

†  S R E D A

28. april   
sv. Vital,
mučenec                                                                

†  Č E T R T E K

29. april  
sv. Katarina 
Sienska, devica

†  P E T E K

30. april  
sv. Pavlina 
Mallinckrodt   

†  S O B O T A

1. maj  
sv. Jožef 
Delavec

Skrbi me zate, ker te ljubim 
in se čutim zate odgovornega, 
zato mi ni vseeno, kako si

in ne morem ostati ravnodušen ob tebi.
Hočem, da si lahko to, kar si,
in to, kar zmoreš biti,
zato da boš lahko dar
in da se po tebi razodene Bog.

Ne bom ti pral ne glave in ne nog
in te ne nadlegoval za spremembe.
Nočem biti tvoj pastir,
nočem razkazovati mišic varuha,
ne bom se ti vsiljeval kot učitelj
in ne kot trener tvojih talentov.
Rad bi te le opozarjal na lepoto,
rad bi prebujal dobroto v tebi,
rad bi, da izkusiš prijateljstvo
in da zmoreš moliti z mano.

Zate hočem biti samo tisti, 
ki te zna ljubiti brez koristi,
ki ti lahko kdaj pa kdaj pokaže
smerokaz do tvojega in Božjega srca!

P. Pavel (Franc) Krajnik      
(* 2. 8. 1924, Poljane nad Škofjo Loko,  

+ 11. 11. 2018, Sv. Gora)

•   MOLITEV ZA  
  DUHOVNE  POKLICE
Gospod Jezus, Božji Pastir duš, Ti si poklical 
apostole, da bi postali ribiči ljudi. 
Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite 
fante iz naših družin ter jih naredi za svoje 
učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za 
katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš 
svojo daritev na križu. 
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko 
naših sester in bratov prosi za luč resnice in 
gorečo ljubezen. 
Naj odgovorijo Tvojemu klicu, postanejo sol 
zemlje in luč sveta. 
Na zemlji naj nadaljujejo Tvoje delo odrešenja 
in gradijo Tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. 
Tudi številna in velikodušna srca deklet 
milostno pokliči, Gospod. 
Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti 
in zbudi v njih željo, da se bodo v službi za 
Tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale 
z vsem žarom in vso močjo Tvoje ljubezni. 
Amen.

Zato me Oče ljubi,  
ker dam svoje življenje,  

da ga spet sprejmem.  
Nihče mi ga ne jemlje,  

ampak ga dajem  
sam od sebe.
Jn 10,17-18

Z A  N A S M E H  : )

Že večkrat sem bil 
odpuščen, ampak še nikoli 
tako obzirno, kot je storil 
to moj zadnji šef. Prijazno 
me je povabil v pisarno 
in rekel: »Ne vem, kako 
bomo shajali brez vas, 
toda od naslednjega tedna 
bomo tvegali ta poskus!«



»Kaj pa je, poba, zakaj 
jokaš?« »Izgubil sem 
očija, ko sva odhajala iz 
gostilne.« »Ali ne poznaš 
poti do doma?« »Jaz že,  
oči pa ne.«
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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 

 

4. VELIKONOČNA, 25. 4. 
10.00 – Video prenos maše na YouTube 
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. 
 
PONEDELJEK, 26. 4. 
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici 
(krstilnici): p. Miran. 
 
ČETRTEK, 29. 4. 
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici 
(krstilnici): p. Andraž. 
 
SOBOTA, 1. 5., sv. Jožef delavec 
18.00 – Pričetek šmarnic za otroke na tej 
povezavi. → 
20.00 – Pričetek šmarnic za odrasle na tej 
povezavi. → 
 
5. VELIKONOČNA, 2. 5. 
Posebna nabirka za gospodarske potrebe 
župnije. 
10.00 – Video prenos maše na YouTube 
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. 
____________________________________ 
 
ČAS EPIDEMIJE V ŽUPNIJI 
V veljavi so nova Navodila slovenskih škofov za čas 

od 23. aprila 2021 do vključno 2. maja 2021, ki 

ponovno določajo, da se lahko svete maše izvajajo v 

skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega 

gospodinjstva. Novo je to, da je pri obredih dovoljeno 

ljudsko petje, ne pa zborovsko. Obhajanje maš na 

prostem je sicer dovoljeno, a s popolnoma 

neracionalno omejitvijo na 10 udeležencev ali 

gospodinjstev. Zato v naši župniji do nadaljnjega ne 

bomo obhajali maš na prostem. Dejansko ostaja tako 

kot do zdaj: maše so v cerkvi ob delavnikih ob 8.00 

in 19.00. Cerkev je odprta vsak dan od 8.00 do 19.30 

za osebno molitev vernikov. V soboto 

zvečer in v nedeljo ni javnih maš. Ob 

10.00 je video prenos maše iz zaprte 

cerkve. Po maši lahko zunaj do 12.00 

prejmete obhajilo. Pri tem vas 

prosimo, da upoštevate vse varnostne 

predpise, predvsem pa, da se ne 

zadržujete in ne družite. 

 

 

 

 
 
ŠMARNICE 
Letos bomo v maju prisluhnili šmarni-

cam, ki jih je izdala Celjska Mohor-

jeva družba. Pri jutranjih mašah bomo 

brali šmarnice za odrasle Camino, pot, 

ki se začne na koncu, ki jih je napisal 

idrijski župnik Marko Rijavec. 

Šmarnicam boste lahko prisluhnili 

tudi v okviru večernih molitev ob 

20.00, ki jih preko Zooma pripravlja p. 

Miran na tej povezavi. 

Pri delavniških večernih mašah pa 

bomo brali otroške šmarnice Svetniki 

so bili čisto (ne)navadni ljudje, ki jih 

je napisal Aco Jerant, župnik v 

Tomišlju. Otroci (in starši) se boste 

lahko šmarnicam pridružili tudi vsak 

večer ob 18.00, ko jih bodo za vas 

brale vaše katehistinje in ostali preko 

Zooma na tej povezavi. 

 

4. VELIKONOČNI TEDEN 

25. 4. – 2. 5. 

NED 

25.4. 

 

10h za + Babič in Mustar 

10h za + Lidijo Drobnič    

10h za farane 

~ za srečen porod      

PON 

26.4. 

8h po namenu 

19h za + Marijo Tepina    

~ za + Lidijo Piščanc 

TOR 

27.4. 

8h za + starše in brata Udovč     

8h za + Pavla Zdešarja 

19h za + Ano Valjak – pogr. 

SRE 

28.4.  

8h za spreobrnjenje sveta 

19h za + Katarino in Slavka 

Primožiča in Tašo Poniž 

~ za + Iršič 

ČET 

29.4. 

8h v čast presv. Kristusovi Krvi 

za umirajoče    

19h za + Himza Kahriča 

~ za mamo 

PET 

30.4. 

8h za zdravje 

19h za + Jožeta Slokarja 

~ za + Zajec 

SOB 

1.5. 

8h za + starše in brata Zorko    

8h v čast sv. Jožefu za Cerkev    

~ za + starše Blagovič 

NED 

2.5. 

10h za farane 

10h po namenu – Kerin    

10h po namenu 

 

https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://zoom.us/j/98287594924?pwd=NVNHa1U2YXJkODlla1pKKzNpZk8yUT09
https://zoom.us/j/98287594924?pwd=NVNHa1U2YXJkODlla1pKKzNpZk8yUT09
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-cas-od-23-aprila-2021-do-vkljucno-2-maja-2021
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-cas-od-23-aprila-2021-do-vkljucno-2-maja-2021
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://zoom.us/j/98287594924?pwd=NVNHa1U2YXJkODlla1pKKzNpZk8yUT09

