† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

13. junij

sv. Anton
Padovanski
† PONEDELJEK

14. junij

sv. Valerij in Rufin,
mučenca
† TOREK

15. junij

sv. Vid,
mučenec
† SREDA

16. junij

sv. Beno,
škof
† ČETRTEK

17. junij

sv. Albert,
tretjerednik
† PETEK

18. junij

sv. Elizabeta,
vidkinja
† S O B O TA

19. junij

sv. Nazarij,
škof

P. dr. Bruno ( Jožef ) Korošak

(* 18. 3. 1920 Maribor – Sv. Magdalena,
+ 7. 8. 2015 Šempeter pri Gorici)
ožef je bil sin sodnega uradnika, ministrant pri frančiška
nih v Mariboru in voditelj Frančiškovih križarjev. Leta
1941 je odšel v Rim, postal duhovnik in doktoriral iz mariolo
gije. Sodeloval je pri pripravi dokumentacije za razglasitev ver
ske resnice o Marijinem vnebovzetju (1950) in pri svetniških
postopkih za sv. Nikolaja Tavelića, za bl. Antona M. Slomška,
Friderika Baraga in Janeza F. Gnidovca. Za škofa Baraga je
spisal škofijski in apostolski postopek, za škofa Gnidovca pa
vodil in prevedel v latinščino škofijski postopek.
P. Bruno je bil profesor na papeških univerzah Antonia
num, Marianum in od leta 1968 tudi na Urbaniani, strokov
njak za eshatologijo, plodovit teološki pisatelj, izredno razgle
dan in kritičen teolog, pobožen in vesel redovnik in duhovnik.
Po upokojitvi je postal župnik v Žabnicah pod Sv. Višarjami,
leta 1995 pa prišel na Kostanjevico pri Gorici, spovedoval še na
Sveti Gori in bil dejaven do zadnjega. Uporabljal je tudi elek
tronske medije in bil prav zanimiv sogovornik.

J

• V nedeljo, 13. junija, ob 10.00 bo
mladinski zbor Marijinega oznanjenja
v frančiškanski cerkvi na Tromostovju
izvedel Mašo št. 1 avtorja Tilna Slakana.
Dirigent Miha Zupanc Kovač,
orgle Ana Kokotec Kresal, sopranski
saksofon Andrej Omejc.
* * * * *

• Vabljeni na Večer z bežigrajskimi
ustvarjalci samostojne Slovenije, ki bo
3. julija, ob 19.00 v Parku miru pred
Plečnikovo cerkvijo sv. Cirila in Metoda
za Bežigradom. 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.
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ospod, danes bi Ti potožil
nad našo žetvijo!
Kje so klasi naših zrn,
ki smo jih v potu in upanju sejali;
kje so gorčična drevesa,
katerih semena smo trosili z vero;
kje so pridelki naših dobrih del,
ki smo jih s krvjo zalivali;
kje so sadeži naših molitev,
ki smo jih zasejali na božje njive;
kje so sadovi naših solza,
ki smo jih ob prečutih nočeh točili;
kje je stročje naše ljubezni,
za katere smo drobili svoje srce?

P. Darko Ž.

Z A

N A S M E H : )

KRIV – Mož je prisoten,
ko njegova žena rojeva. Ko
vidi kako žena ob tem trpi,
potarna: »Oj, jaz sem kriv,
jaz sem kriv za to tvoje
trpljenje.« – Žena: »Ne, ti
nisi nič kriv.«

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

L E TO B • X L I • Š T. 29

pj

Daj, povej, Gospod,
si te žetve prihranil za druge,
naj mi le sejemo in sadimo,
potimo znoj in krvavimo,
drobimo svoje srce in ihtimo?
Bo naša vera zdržala,
bo naše upanje preživelo,
bomo še sposobni ljubiti?
Saj nas nisi ustvaril le za robote setve,
zato bi bili radi tudi pevci žetve!

»Z božjim kraljestvom je
kakor s človekom, ki vrže seme
v zemljo. Ko pa sad dozori, hitro
zamahne s srpom, kajti prišla
je žetev«.
Mt 4,26.29

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

11. NEDELJA MED LETOM, 13. 6.
10.00 – Maša ob sklepu katehetskega leta.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.

oznanjena pri nedeljskih mašah in
objavljena v pojavnem oknu na spletni
strani župnije in na oglasni deski.

PONEDELJEK, 14. 6.
18.00–19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.

ZOOM MOLITEV

SREDA, 16. 6.
9.00 – Karitas za stranke.
12. NEDELJA MED LETOM, 20. 6.
____________________________________

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

POLETNI RED
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.
Od vključno 3. 7. dalje ne bo sobotne večerne maše.
Kdor bi se želel udeležiti sobotne večerne maše ob
19.00, ima to možnost pri naših sosedih v Šiški.
Zaradi poletnih odsotnosti bo spovedovanje po
prilagojenem urniku. Redno dežurstvo bo za vsak
teden sproti objavljeno v pojavnem oknu na spletni
strani župnije in na oglasni deski.
Vabljeni k molitvi rožnega venca pol ure pred jutranjo
in večerno delavniško mašo.
Župnijska pisarna je od 1. 6. do začetka novega
pastoralnega leta 13. 9. 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.
Na pragu letošnjega poletja so tokratna tiskana župnijska Oznanila zadnja. Naslednja tiskana Oznanila bodo
izšla 29. 8. Vsa pomembnejša obvestila bodo ustno

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

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
vlasdi. Voditelj: Tino Mamić –
urednik tednika Domovina. Kulturni
program: Ivo Ban – dramski igralec in
Župnijski pevski zbor pod vodstvom
Irene Zajec.

ŽEGNANJE
Zunanjo slovesnost praznika farnih
zavetnikov bomo obhajali v nedeljo
4. 7. Mašo ob 10.00 bo daroval

nekdanji bežigrajski župnik p. Franci
Seničar. Maši sledi župnijski piknik.
Na sam god sv. Cirila in Metoda 5. 7.
ste vabljeni k celodnevnemu češčenju.
11. TEDEN MED LETOM
13. 6. – 20. 6.
NED 8h za + Štefko Sever
13.6.
10h za + Jožeta Mačka
19h za farane
PON 8h po namenu S
14.6.
19h za + Jožefo Povše
~

po namenu

TOR 8h za zdravje
15.6.
19h za zdravje in odrešitev
~

za zdravje brata Toneta

SRE 8h za + ing. Vinka Korena
16.6.
19h za + starše Wisiak in vnukinjo
~

za + Zagoršek in Lukežič

ČET 8h za žive in + Šef in
17.6.
Schaubach
19h po namenu
~

za + člane družine Janeza
Goleža

PET 8h za + soseda Rafaela
18.6.
19h za + Lidijo in Antona
Drobniča
~

za birmance

SOB 8h za + Alojza Kosija
19.6.
19h za + Jožeta Povšeta
~

po namenu

NED 8h za + Štefko Sever
20.6.
10h za farane
19h za + Antona Muha – obl.

