† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

30. maj

P. Krizostom (Franc) Sekovanič

SVETA TROJICA
† PONEDELJEK

31. maj

obiskanje Device
Marije
† TOREK

1. junij

sv. Justin,
mučenec
† SREDA

2. junij

sv. Erazem,
škof
† ČETRTEK

3. junij

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
† PETEK

4. junij

sv. Peter Veronski,
mučenec
† S O B O TA

5. junij

sv. Igor,
knez, menih

(* 14. 11. 1895, Bled,

+ 14. 7. 1972, Radovljica)

P.

Franc je bil sin gostilničarja. Študiral je filozofijo v Rimu
in deloval v Novem mestu in Ljubljani, kjer je bil kaplan
in župnik pri Marijinem oznanjenju in predaval filozofijo. Najbolj pa je znan kot mladinski pisatelj in pesnik. Urejal je liste
Lučka z neba, Luč, Lučka, pisal je pesmi, črtice, povesti, igrice,
versko-vzgojne članke, jih objavljal v Vigredi, Orliču, Mladosti,
v mesečniku Ave Maria, Ognju, Cvetju, Glasniku Srca Jezusovega,
Rasti, Družini in drugih. V reviji Ave Maria je objavljal roman
Most nad prepadom. Več njegovih pesmi še danes radi pojemo
pri bogoslužju (Tam stoji pa hlevček, Angelci stopajo, Na kamelah
jezdijo, Počivaj, milo Detece, Marija, ti pomagaj nam, Mogočno se
dvigni, Pridi, ljubi Jezus, Mati usmiljenja idr.). Izdal je 8 knjižic
otroških igric in pesniško zbirko Božji smehljaji. – Po drugi svetovni vojni je postal župnik v Radovljici in tam tudi umrl. Iz
Radovljice je 20 let upravljal župnijo Lesce.
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P

ozdravljen, Oče,
ki mi v srcu prižigaš gotovost,
ki mi daješ svobodo,
me obsipavaš z odpuščanjem
in mi podarjaš vero.

P. Darko Ž.

•
V nedeljo, 6. in 13. junija, ob 10.00
bo mladinski zbor Marijinega

oznanjenja v frančiškanski cerkvi na
Tromostovju krstno izvedel
Mašo št. 1 avtorja Tilna Slakana.
Dirigent Miha Zupanc Kovač,
orgle Ana Kokotec Kresal
sopranski saksofon Andrej Omejc.
Lepo vabljeni!

Z A

Pozdravljen, Sin,
ki me ljubiš do smrti,
ki me odrešuješ s seboj,
mi odpravljaš osamljenost
in podarjaš nove začetke.

N A S M E H : )

Pepca zavistno prijateljici

Štefki: Ohoho, kako si lepo

shujšala. Kakšna nova dieta?«
korenje in fižol.« »A res? Pa
si vse to kuhala ali pekla?«
»Okopavala.«

* * * * * * * * * * * * *
Mož pridrvi iz službe domov
in vpraša ženo: »Ali se je že

začela nogometna tekma?« »Ja,
že padel kak gol?« »Ne, oba še
stojita.«

Pojdite torej in poučujte vse
narode! Krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in Svetega
Duha.
Mt 28,19

Pozdravljen, Sveti Duh,
ki me osvobajaš preteklosti,
ki me očiščuješ strahu,
me maziliš z upanjem
in mi podarjaš občestvo.

Štefka: »Kje pa! Le krompir,

pred nekaj minutami.« »Pa je
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pj

Pozdravljen, Troedini Bog,
ki si skrivnost Božje bližine,
ki se veseliš drugačnosti,
me sprejemaš v svojo družino
in z menoj deliš bivanje.
AV E , G R AT I A P L E N A !

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

NEDELJA SVETE TROJICE, 30. 5.
18.00 – Šmarnice za otroke na tej povezavi.
PONEDELJEK, 31. 5.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
19.00 – Sklep šmarnične pobožnosti.

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

SREDA, 2. 6.
9.00 – Karitas za stranke.
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
ČETRTEK, 3. 6. – zapovedani praznik
Četrtek pred prvim petkom.
17.30 – Izredna praznična maša.
18.30 – Molitvena ura pred Najsvetejšim za
poklicanost in stanovitnost poklicanih.
19.00 – Slovesna maša s Telovsko procesijo.
PETEK, 4. 6.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
SOBOTA, 5. 6.
Prva sobota v mesecu.
10. NEDELJA MED LETOM, 6. 6.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe
župnije.
____________________________________
MAŠE IN ODPRTOST CERKVE
V skladu z Navodili slovenskih škofov za čas od 28.
maja do vključno 6. junija 2021 je pri maši lahko
navzočih 72 posameznikov ali gospodinjstev.
Maše so redno po urniku med tednom ob 8.00 in
19.00, ob nedeljah pa ob 8.00, 10.00 in 19.00. Cerkev
je odprta vsak dan od 7.30 do 19.30.

GOSPODARSKE NABIRKE
Bodoče gospodarske nabirke bodo
namenjene za obnovitvena dela v zvoniku (ureditev hidroizolacije in obnova zvonov), ki jih bo sofinanciralo tudi
Ministrstvo za kulturo.

ŽUPNIJSKA PISARNA
Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti je od 1. 6. do začetka novega
pastoralnega leta 13. 9. župnijska pisarna odprta po prilagojenem urniku.
Po jutranji ali po večerni maši se lahko
obrnete na mašnika, ki bo na voljo za
pisarno. Lahko tudi pišete na
zupnija.lj-bezigrad@rkc.si Za prijavo
pogreba ali za drugo nujno zadevo se
lahko kadarkoli oglasite v župnišču.

NAPOVED DOGODKOV
– 13. 6. ob 10.00 – maša ob sklepu
katehetskega leta.
– 28. 6. do 2. 7. – oratorij.
– 3. 7. ob 19.00 – Večer z bežigrajskimi ustvarjalci samostojne Slovenije.
– 4. 7. ob 10.00 osrednja slovesnost ob
godu farnih zavetnikov – mašuje p.
Franci Seničar. Maši sledi župnijski
piknik.
– 5. 7. – celodnevno češčenje.
– 8. do 14. 8. – počitnice za ministrante, pevce in animatorje v Strunjanu.

ZOOM MOLITEV
Večerne molitve na isti povezavi se
bodo nadaljevale tudi v juniju. Pri
vrtnicah bomo vsak večer prebrali
kratek odlomek iz Avguštinovih

Govorov o Prvem Janezovem pismu in
zmolili litanije Srca Jezusovega.
9. TEDEN MED LETOM
30. 5. – 6. 6.
NED 8h za + Štefko Sever
30.5.
10h za + Marka in Branka Kos
19h za farane
PON 8h za + učenki Teo in
31.5.
Nevenko
19h za + Petra Tepina
~

za + Milana Kneza

TOR 8h po namenu
1.6.
19h za + Nika Žuniča
~

za srečno zadnjo uro

SRE 8h za + Katico
2.6.
19h za + Anico Mayer
~

za + Vindišar in Sitar

ČET 8h za farane
3.6.
1730 za + Alojza in Jožefa Horvat
19h v zahvalo
PET 8h v čast sv. Jožefu
4.6.
19h za + prednika
~

za duhovne poklice

SOB 8h za + Ano, Naceta in Nacka
5.6.
Zidar
19h po namenu
~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 8h za farane
6.6.
10h za + Ivana in Jožeta Babič in
Ano Miklavčič
19h za + Marijo in Antona
Kavčič

