† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

6. junij

sv. Gilbert,
opat
† PONEDELJEK

7. junij

sv. Robert
Newminstrski
† TOREK

8. junij

sv. Medard,
škof
† SREDA

9. junij

sv. Primož in
Felicijan
† ČETRTEK

10. junij

sv. Edvard Poppe,
duhovni pisatelj

P. Bazilij (Albin) Valentin

Ž

(* 29. 8. 1924, Ljubljana Vič,

+ 26. 7. 1997, Melbourne, Avstralija)

e kot mad fant, ministrant na Viču, se je tudi sam navdušil
za red manjših bratov. Med vojno je kot sanitejec pri domobrancih skrbel za ranjence. Po vojni je emigriral in študiral
v Schwazu, Bolzanu in Lemontu (ZDA); tam ga je škof Rožman posvetil v duhovnika. V Lemontu je urejal mesečnik Ave
Maria. Leta 1956 se je odpravil med Slovence v Avstralijo, v
Melbourne, in tam deloval 41 let. Nekdanjo poboljševalnico
je preuredil v Baragov dom – slovenski misijon in hostel. Ob
njem so pater in rojaki zgradili dvorano, prvo slovensko cerkev
sv. Cirila in Metoda (1965–1968) in Dom matere Romane za
starejše (1991–2012). Bil je plodovit pisatelj in pesnik, 25 let
urednik revije Misli, velik pastoralni in socialni delavec.
Ustanovil in vodil je tudi slovenski misijon v Adelajdi. Leta
1990 je prvič obiskal Slovenijo in nato še trikrat, zadnjič prav
ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.

•
oznanjenja v frančiškanski cerkvi na

bi si najraje izbrali. Andrej

bo mladinski zbor Marijinega
Tromostovju krstno izvedel

Dirigent Miha Zupanc Kovač,

Marijino
brezmadežno srce
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G

orgle Ana Kokotec Kresal,
sopranski saksofon Andrej Omejc.
Lepo vabljeni!

nalogo spis, kakšen poklic
je napisal: »Pozimi bi bil rad
zidar, poleti pa učitelj. Tako bi
imel skoraj celo leto počitnice.«

* * * * * * * * * * * * *
Po žrebanju lota se oče jezi:
»Za znoret, spet ni niti ena
izmed številk prava«. »Pomiri
se, očka,« mu reče sin. »Meni se
to v šoli pri matematiki dogaja
že več tednov.«
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ospod, se smeješ ali pa jočeš,
ko opazuješ naše kraljestvo?

Pri nas ne kolesarimo za šport,
ampak za sovraštvo;
delavci ne stavkajo za plače,
ampak za mafijo;
kulturniki ne ustvarjajo kulture,
ampak nejevoljo družbe;
poslancem ni mar za državo,
ampak jo blatijo v tujini;
ni nam do pravice in resnice,
ampak se radi tožarimo;
ne gradimo svobode ljubezni,
ampak anarhijo svobode;
ne nagrajujemo poštenosti in dobrote,
ampak se iz njiju norčujemo;
nečednosti se ne sramujemo,
ampak jih s ponosom razgaljamo;
v Cerkvi ne gradimo edinosti,
ampak se delimo na despote in robote.

N A S M E H : )

Šolarji so dobili za domačo

11. junij

12. junij

Z A

V nedeljo, 6. in 13. junija, ob 10.00

† PETEK

† S O B O TA
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P. Darko Ž.

Mašo št. 1 avtorja Tilna Slakana.

srce Jezusovo

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

pj

Gospod, imaš še kakšen virus
za naše predalčke, kaste in sekte,
imaš še kakšno cepivo
proti našim strahovom in razdeljenosti?

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

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

10. NEDELJA MED LETOM, 6. 6.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe
župnije.

nujno zadevo se lahko kadarkoli
oglasite v župnišču.

TOREK, 8. 6.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

Večerne molitve, ki jih preko Zooma
pripravlja p. Miran se nadaljujejo na
isti povezavi ob vrtnicah, odlomkih iz
Avguštinovih Govorov o Prvem
Janezovem pismu.

ČETRTEK, 10. 6.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
SOBOTA, 12. 6.
9.00 – Priprava animatorjev na oratorij.
11. NEDELJA MED LETOM, 13. 6.
10.00 – Maša ob sklepu katehetskega leta.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
____________________________________
MAŠE IN ODPRTOST CERKVE
Maše so redno po urniku med tednom ob 8.00 in
19.00, ob nedeljah pa ob 8.00, 10.00 in 19.00. Pri maši
je lahko navzočih 72 posameznikov ali gospodinjstev.
Cerkev je odprta vsak dan od 7.30 do 19.30.

GOSPODARSKA NABIRKA
Gospodarska nabirka te nedelje in tudi vse bodoče
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.ljbezigrad@rkc.si Za prijavo pogreba ali za drugo

ZOOM MOLITEV

ORATORIJ IN STRUNJAN
Prijavnica za Oratorij, ki bo potekal od
28. 6. do 2. 7. je na tej povezavi, za
počitnice za ministrante, pevce in animatorje v Strunjanu, ki bodo od 8. do
14. 8. pa na tej povezavi. V tiskani
obliki so na polici z verskim tiskom.

OB 30-LETNICI
SAMOSTOJNE SLOVENIJE
Vabljeni na Večer z bežigrajskimi
ustvarjalci samostojne Slovenije, ki bo
3. 7. ob 19.00 v Parku miru. Gostje:
Lojze Peterle – predsednik osamosvojitvene vlade, Izidor Rejc in dr. Janez
Dular – ministra v osamosvojitveni
vladi. Voditelj: Tino Mamić – urednik
tednika Domovina. Kulturni program:
Ivo Ban – dramski igralec in Župnijski
pevski zbor pod vodstvom Irene
Zajec.

Seničar. Maši sledi župnijski piknik.
Na sam god sv. Cirila in Metoda 5. 7.
ste vabljeni k celodnevnemu češčenju.
10. TEDEN MED LETOM
6. 6. – 13. 6.
NED 8h za farane
6.6.
10h za + Ivana in Jožeta Babič in
Ano Miklavčič
19h za + Marijo in Antona Kavčič
PON 8h za + Lucijana Podkrajška
7.6.
19h za + Aleša Dovča
~

po namenu

TOR 8h po namenu K
8.6.
10h po namenu
19h za + Vilija Cöra
SRE 8h po namenu F
9.6.
19h za + Milana Kneza
~

za farane

ČET 8h za + Alojza Tepina
10.6.
19h za + Petra Leskovarja – pogr.
~

v čast Svetemu Duhu

PET 8h na čast Svetemu Duhu za
11.6.
Toneta in Janeza
19h za + Jožeta Slokarja
~

za maturante

SOB 8h v čast Materi Božji za
12.6.
zdravje
19h za + Marijo Cizerl

ŽEGNANJE
Zunanjo slovesnost praznika farnih
zavetnikov bomo obhajali v nedeljo
4. 7. Mašo ob 10.00 bo daroval
nekdanji bežigrajski župnik p. Franci

~

za + člane družine Janeza
Milača

NED 8h za + Štefko Sever
13.6.
10h za + Jožeta Mačka
19h za farane

