NEDELJA –

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 6/2021–2022
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2. NEDELJA

P. K A J E T A N ( A N Z E L M ) K O G E J

Š T. 6

PO BOŽIČU

* 21. 4. 1869, Brezovica pri Ljubljani,

2. januar 2022

sv. Bazilij in
Gregor Nacianški,

škofa in cerkv. učitelja
PONEDELJEK

3. januar

presveto Jezusovo ime
sv. Genovefa Pariška,
devica

TOREK

4. januar

sv. Angela Folinjska,
redovnica
SREDA

5. januar

sv. Emilijana
(Milena), devica
PRVI ČETRTEK

6. januar

sveti trije kralji –
Gospodovo razglašenje
molitev za
duhovne poklice
PRVI PETEK

7. januar

sv. Rajmund
Penjafortski, duhovnik
Častimo Srce Jezusovo.
S O B O TA

8. januar

sv. Severin Noriški,
opat

+ 2. 1. 1935, Kamnik

P. Kajetan je bil katehet, spovednik in pridigar v Nazarjah,
Kamniku, na Kostanjevici, v Pazinu, na Sveti Gori, pri
Sveti Trojici v Slovenskih goricah in na Viču. V Pazinu
in pri Sveti Trojici je bil vikar in voditelj Frančiškovega
svetnega reda (III. reda), prav tako voditelj FSR in katehet
na Viču in od leta 1911 gvardijan na Kostanjevici. Leta
1914 je postal definitor province in magister novincev
v Brežicah. P. Roman Tominec, ki je bil njegov novinec,
se ga spominja kot ljubeznivega, očetovskega učitelja,
ki je vzgajal za zdravo pobožnost, za zgledno bratsko
življenje, za vestnost pri delu in molitvi, za vztrajnost.
Znal je biti tudi šegav in rad je pripovedoval zanimive
dogodivščine iz samostanskega življenja, pridružil se
je pri igri in razvedrilu, pomagal mladim bratom pri
učenju jezikov, ko pa je bil čas za delo in molitev, je dejal:
»Fantje, moramo iti!« – Umrl je v Kamniku.
VA B L J E N I
NEDELJA, 2. 1. 2022, ob 18.00

V župnijski cerkvi na Viču bo bogoslužje obogatil
komorni zbor AVE, po maši bo imel božični koncert.
P E T E K , 7. 1. 2 0 2 2 , o b 1 7 . 4 0 n a T V S L O

V petek, 7. januarja, bomo obhajali 65. obletnico smrti
arhitekta Jožeta Plečnika (23. januarja pa 150. obletnico
rojstva). Ob tej priložnosti bodo na 2. programu Televizije
Slovenija ob 17.40 predvajali dokumentarno-igrani film
P l e č n i k o v s k r i t i b i s e r . Vabljeni k ogledu!
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Učiteljica ne ve.
Učiteljica napiše na tablo 2 + 2
in vpraša po razredu: »Koliko je to?«
Jan prišepne Rudiju:
»Še tega ne ve,
pa so rekli, da nas bo veliko naučila!«

»V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku
pri Bogu.«
Jn 1,1

2. JANUAR 2022
2. NEDELJA PO BOŽIČU
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Kako poslušam
in čakam s ponižno prošnjo,
da bi lahko zaslišal Tvojo besedo!
Ugašam sprejemnike in oddajnike,
za zidove pospravljam ves ropot,
ustavljam vetrove in potoke,
utišujem ptice in čričke,
samo da bi Te slišal,
ko bi mi spregovoril
v moji očiščeni tišini.
Samo da bi izrekel svojo besedo,
ki si jo namenil zame;
tisto besedo, ki ustvarja,
besedo, ki nosi v sebi življenje
in oživlja mrtva srca,
ki vrača dostojanstvo,
ki prebuja odnos in sijaj;
tisto besedo odpuščanja,
tisto besedo sprejetja,
tisto besedo upanja.
Samo da mi jo izrečeš,
potem se lahko zgodi karkoli,
saj bom močan in ponosen,
ker bom vedel,
da tudi Ti slišiš mojo besedo.
VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

pj

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

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2. 1. 2022
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
10.00 – Otroci pred mašo pred oltar položijo
misijonski dar adventne akcije »Otroci za
otroke«.
SREDA, 5. 1.
Tretji sveti večer.
9.00 – Karitas za stranke.

SLOMŠKOVO BRALNO
PRIZNANJE
V nedeljo 2. 1. bo naša katehistinja ga.
Magdalena Kos po družinski maši na
razpolago v Metodovi sobi vsem
veroučencem, ki bi želeli opraviti
obveznosti v zvezi s Slomškovim
bralnim priznanjem.

ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob četrtkih 8.30-9.00 in
17.00-18.00. Za obisk pisarne se
lahko tudi vnaprej dogovorite po
telefonu. Ob cerkvenem ali državnem
prazniku je zaprta.

ČETRTEK, 6. 1. – Gospodovo razglašenje
Četrtek pred prvim petkom.
Maši bosta ob 8.00 in 19.00.

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.

VEROUK IN POČITNICE

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

Z veroukom, ministrantskimi in pevskimi vajami ter
ostalimi skupinami pričnemo po nedelji Jezusovega
krsta, 10. 1. 2022.

MESEC VERSKEGA TISKA
Ob začetku novega leta, ko smo v januarju vstopili tudi
v mesec verskega tiska, vas vabimo, da pod ugodnimi
pogoji naročite ali obnovite naročnino na Ognjišče in
Družino na domači naslov. Naročnina za Družino za
celo leto znaša 130€, za Ognjišče 35€, za zbirko
Mohorjevih knjig 51€, za Misijonska obzorja 9€.

19h za + Marijo Ercigoj
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G2

za + Antona in Lidijo D. G3

TOR 8h za + Nežo Fabjan
4.1.
19h za + Stanislava Droljca
~

za + Antona in Lidijo D. G4

SRE 8h za + Iršič
5.1.
19h za + Stjepana Bestijanića –
7. dan

SOBOTA, 8. 1.
Prva sobota v mesecu.
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 9. 1.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
20.00 – Seja Župnijskega glasbenega sveta.
____________________________________

10h za farane

~

PETEK, 7. 1.
Prvi petek v mesecu: obhajanje po domovih.
19.45 – Seja Župnijskega pastoralnega sveta.

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!

NED 8h za + Ivana in Venčeslava
2.1.
Rupnika

PON 8h v čast Sv. Duhu za Toneta
3.1.
19h za + Lidijo Drobnič - obl.

MAŠE IN BOGOSLUŽJE
Delavnik: 8.00 in 19.00
Sobota: 8.00
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.

BOŽIČNI ČAS
2. 1. – 9. 1. 2022

~

za + Antona in Lidijo D. G5

ČET 8h za + Albinco Loboda
6.1.
19h za žive iz družine Guberac
~

za + Antona in Lidijo D. G6

PET 8h za + Antonijo Blatnik
7.1.
19h za + Anico Zupančič
19h za + Marka Povaleja – pogr.
~

PLEČNIKOV SKRITI BISER
NA TVS 2
V petek 7. januarja bomo obhajali 65letnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika
(23. 1. pa 150-letnico rojstva). Ob tej
obletnici bo na 2. programu Televizije
Slovenija ob 17.40 predvajan dokumentarno-igrani film Plečnikov skriti
biser. Vabljeni k ogledu.

za + Antona in Lidijo D. G7

SOB 8h v čast Materi Božji po njenih
8.1.
namenih
~

za + Javornik

~

za + Antona in Lidijo D. G8

NED 8h za + Antona in Lidijo
9.1.
Drobnič G9
10h za + Aleša Dovča
19h za farane

