† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

2. maj

sv. Atanazij,
škof, cerkveni
učitelj
† PONEDELJEK

3. maj

sv. Filip in Jakob ml.,
apostola
† TOREK

4. maj

sv. Florijan,
mučenec
† SREDA

5. maj

sv. Gotard,
menih
† ČETRTEK

6. maj

sv. Dominik Savio,
dijak
† PETEK

7. maj

sv. Gizela,
opatinja
† S O B O TA

8. maj

sv. Bonifacij,
papež

P. Oton (Karel Nikolaj) Škola

R

(* 5. 11. 1805, Novo mesto,

+ 24. 4. 1879, Trsat, Hrvaška)

odil se je v meščanski družini očetu krojaču, ki je bil Čeh. Zaradi francoske okupacije je šole dokončal kasneje. Po novi maši je bil
učitelj na ljudski šoli. Želel je iti v misijone, še zlasti potem, ko je bral
pisma Friderika Barage, Franca Pirca in p. Iva Levica. Leta 1837, ko je
bil Baraga prvič doma, se mu je priglasil, vendar je šele leta 1841 lahko
odpotoval iz Trsta v Ameriko. Najprej je deloval med Nemci in Francozi
v Detroitu in na kanadski strani Michiganskega jezera, nato na otoku
Mackinac in šele jeseni 1845 je prišel k Frideriku Baragi. Deloval je v
L'Ansu in med Očipvejci v La Pointu, jih skrbno poučeval, naučil se je
njihovega jezika, zgradil je več cerkva in šol in kot odličen risar in slikar
narisal nekaj slik. Baraga ga je pohvalil. Leta 1853 je p. Oton odšel med
Menomince v Oconto River in tudi tam uspešno deloval. Žal pa je vlada
vse preveč posegala v življenje in delo Indijancev in misijonarjev in preseljevala Indijance. P. Oton se je jeseni 1857 poslovil od misijonov, tudi
zaradi zdravja. Naslednje leto je postal spovednik pri Mariji Angelski
pri Assisiju. Zdravje se mu ni izboljšalo. Vrnil se je domov in deloval na
Kostanjevici pri Gorici, v Nazarjah in na Trsatu, kjer je tudi umrl.

•

MARIJA, VARUHINJA ŽIVLJENJA
O Marija, zibelka velike Skrivnosti!
V tvojem čistem naročju
se je uresničil najbolj nedoumljiv,
vendar najbolj potreben dogodek:
Bog je v tebi postal otrok
in delil z nami vso človeško usodo.
Od takrat lahko vedno,
ko vzklije novo življenje,
vzklikamo: Bog je prehodil isto pot,
tudi Bog je doživljal čudovito izkustvo
varnega življenja pod srcem Matere.
O Marija, ta čudež je danes onečaščen,
to nežno obdobje človeškega življenja
ni zavarovano in spoštovano:
materino naročje pogosto
postane grob otrok.
O Marija, prosi za nas!
Žena, ki je v tvojem naročju
čudežno prebival Bog,
s teboj prosimo luč Svetega Duha
za matere in očete naših dni:
daj, da bodo spoštovali življenje,
daj, da se bodo veselili življenja,
daj, da bodo ljubili življenje
od prvega trenutka njegovega čudeža.
Amen.
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epljen sem nate,
iz tebe rastem, s tabo živim;
pijem tvoje sokove življenja,
ti mi daješ jed za mojo rast
in za mojo rodovitnost me obrezuješ.
Čutim vsak utrip tvojega srca,
zaznavam vsak utrinek tvoje ljubezni,
zaboli me vsaka tvoja bolečina,
osrečuje me tvoja nežnost,
opogumlja me tvoja odločnost,
veselim se tvojega zaupanja,
občudujem moč tvoje potrpežljivosti,
presenečaš me s svojo velikodušnostjo,
nasmejiš me s svojo duhovitostjo,
dvigaš me s svojim odpuščanjem
in ob tebi mi izhlapita prostor in čas.

P. Darko Ž.

Z A

N A S M E H : )

Z ROKO V ROKI –
»Z ženo se vedno
sprehajava z roko v roki.
Če jo spustim, takoj gre
po nakupih.«

V BARU – »Kje si ti
rojen?« – »V Novem
mestu.« – »Aha, jaz tudi.«
– »Kdaj?« – »5. 7. 1978.« –
»Zanimivo. Enako kot
jaz.« – Tedaj vstopi Jaka
in vpraša barmana: »Je
kaj novega?« – Barman:
»Nič posebnega. Le
dvojčka sta se spet napila.«
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Ti si zame rojstvo vsega dobrega
in ne tehtaš mojih sadov,
saj je zate pomembno le,
kar se dogaja med nama,
in zame so drugi pomembni le zaradi tebe.
Ob tebi umirim begajoče srce
in povsod drugod mi je tuje,
ker sem le v tebi doma.

Jaz sem trta, vi mladike.
Kdor ostane v meni in jaz
v njem, ta rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete
ničesar storiti.
Jn 15,5

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

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 2. 5.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe
župnije.
10.00 – Video prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 3. 5.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
ČETRTEK, 6. 5.
Četrtek pred prvim petkom.
18.00– 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
20.00 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih bo v okviru redne
večerne molitve po Zoomu na tej povezavi.
PETEK, 7. 5.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
SOBOTA, 8. 5.
Prva sobota v mesecu.
10.00 – Slovesnost prvega svetega obhajila –
za prvoobhajance in njihove družine.
19.00 – Maša z udeležbo vernikov.→
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 9. 5.
8.00 – Maša z udeležbo vernikov. →
10.00 – Maša z udeležbo vernikov, ki bo
video prenašana na YouTube kanalu Župnija
Ljubljana Bežigrad. →
19.00 - Maša z udeležbo vernikov. →
____________________________________
ČAS EPIDEMIJE V ŽUPNIJI
Objavljena so nova Navodila slovenskih škofov za čas
od 30. aprila 2021 do 9. maja 2021, ki določajo, da se

lahko po novem svete maše izvajajo v
skladu z določilom 20 m2 na osebo oz.
člane istega gospodinjstva, kar pomeni, da je pri maši lahko navzočih 36
posameznikov ali gospodinjstev. Še
vedno je dovoljeno ljudsko petje, ne
pa zborovsko. Obhajanje maš na
prostem je dovoljeno, a še vedno pod
pogojem – največ 10 udeležencev ali
gospodinjstev. Še vedno bomo
obhajali maše v cerkvi ob delavnikih
ob 8.00 in 19.00. Cerkev bo še naprej
odprta vsak dan od 8.00 do 19.30 za
osebno molitev vernikov.
Na 6. velikonočno nedeljo bomo
poskusno pričeli z obhajanjem
nedeljskih maš z udeležbo vernikov
– seveda v skladu z določili in
zdravstvenimi omejitvami (36 enot
v cerkvi in 10 pred cerkvijo). Maše
v soboto ob 19.00, v nedeljo ob 8.00,
10.00 in 19.00 bodo z udeležbo
vernikov, pri čemer bo maša ob
10.00 še vedno prenašana tudi po
župnijskem YouTube kanalu. Po
maši ob 10.00 bo mogoče prejeti
obhajilo do 11.30.
Verouk bo še naprej potekal preko
spleta.

ŠMARNICE
Šmarnicam za odrasle boste lahko
prisluhnili pri jutranjih mašah ali v
okviru večernih molitev ob 20.00 na
tej povezavi.
Zaradi sprostitev bomo otroške
šmarnice brali v cerkvi pri večernih
delavniških mašah ob 19.00. Po maši

bo seveda priložnost za otroško
druženje v Parku miru.
Le ob sobotah in nedeljah boste
otroškim šmarnicam prisluhnili ob
18.00 preko Zooma na tej povezavi.
5. VELIKONOČNI TEDEN
2. 5. – 9. 5.
NED 10h za farane
2.5.
10h po namenu – Kerin
10h po namenu
PON 8h za + Iršič
3.5.
19h za + Djura Tusića in za
zdravje
~

za farane

TOR 8h za + Rozalijo in Jureta
4.5.
Žlimna
19h za + Tomaža Komana
~

za dobrotnike in sam. družino

SRE 8h za + Franceta in Ano Meglen
5.5.
19h za + Lojzko Sterle
~

za + Jakopič in Dovč

ČET 8h za + p. Romana
6.5.
19h za + Lidijo Drobnič
~

za vnuka

PET 8h za + Miha Celarca
7.5.
19h za + Janeza Drobniča
~

za + Edvarda in Pavlo
Kuntner

SOB 8h za + iz družine Pavčnik
8.5.
10h za dobrotnike in sam. družino
19h po namenih
NED 8h za farane
9.5.
10h za + Ano Zorec
19h za + Zofijo in Marjana

