NEDELJA –
NEDELJA
JEZUSOVEGA
K R S TA
NEDELJA
BOŽJE
BESEDE

9. januar 2022

sv. Hadrijan,
opat

PONEDELJEK

10. januar

sv. Gregor Niški,

škof, cerkveni učitelj
TOREK

11. januar

sv. Pavlin Oglejski II.,
škof

SREDA

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 7/2021–2022

Š T. 7
P. G O T H A R D P O D G O R Š E K

* 18. 9. 1866, Kalobje,

+ 10. 1. 1917, Novo mesto

Gimnazijo je obiskoval v Celju, Ljubljani in na Kostanjevici pri Gorici. Po novi maši leta 1890 je nadaljeval
študij v Ljubljani in postal učitelj na ljudski šoli v
Novem mestu. To službo je opravljal 25 let. Vmes je
bil gvardijan in učitelj v Nazarjah, po vrnitvi v Novo
mesto pa je leta 1905, po odstopu p. Otokarja Aleša,
postal ravnatelj ljudske šole. Bil je izvrsten učitelj,
miren, prijeten značaj, priljubljen med mladimi ter
med učitelji, duhovniki in verniki. V samostanu je
bil knjižničar, kronist, osem let gvardijan, spovednik
usmiljenih bratov v Kandiji in nekaj let definitor naše
frančiškanske province. Umrl je še mlad, zadet od kapi.
Imel je velik pogreb, ki so se ga udeležili tudi baron
Rechbach, župan in občinski odbor, mladi in učitelji
iz vseh novomeških šol in še drugi učitelji.

12. januar

VA B L J E N I

sv. Tatjana (Tanja),
mučenka

NEDELJA, 9. 1. 2022, od 16.00 do 18.00

ČETRTEK

V dvorani Antonovega doma na Viču
bo imel mag. Boštjan Hari Š olo o z d r a v lj e nj a .

13. januar

sv. Hilarij (Radovan),
škof, cerkveni učitelj
PETEK

14. januar

sv. Odon (Oton),

prior v Jurkloštru
S O B O TA

15. januar

sv. Absalom,
koprski škof

LE TO C , X L I I

Lk 3,21

9. JANUAR 2022
N E D E L J A J E Z U S O V E G A K R S TA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Tja k Jordanu se vračam,
da slišim izpoved ljubezni,
da mi poveš, kdo sem
in kako domujem v Tvojem srcu;
da me opereš madežev smrti
in zaliješ razpoke življenja.
Tja k Jordanu se vračam
iz stisk puščave in skušnjav,
iz bolečine zavrnitev in izdaj,
iz mrzlega strahu pred smrtjo
in iz samote v odsotnosti obrazov.
Tja k Jordanu se vračam,
ker je moja malha veselja prazna
in je moja zvestoba šepava;
ker mi je puščava izsušila srce
in mi duša umira od nemira.

TOREK, 11. 1. 2022, ob 19.00

V dvorani Antonovega doma na Viču
Katoliška mladina organizira Ve č e r plu s ,
slavilni večer za mlade in druge.

Tja k Jordanu se vračam,
da izpereš moje rane
in me potopiš v vodo ljubezni;
da odpreš nebo svobode nad mano
in zagotoviš pot vasovanja med nama.

N A S M E H Z A Z D R AV J E

Mami »pognoji« svojo hčer.
Sin (4 leta), ko sem dojila najmlajšo:
»Mami, ali bova šla ven,
ko boš pognojila Mirjam?«

»Ko je vse ljudstvo
prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil,
se je odprlo nebo.«

VIČ
ŠIŠKA
BEŽIGRAD
TROMOSTOVJE

Tja k Jordanu se vračam
po Tvoje spoštovanje in nežnost,
po Tvoje objeme in poljube,
da ne opešam in ne klonem,
ko se nebo zopet zapre in umolkneš.

pj

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

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 9. 1.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
20.00 – Seja Župnijskega glasbenega sveta.

1. TEDEN MED LETOM
9. 1. – 16. 1.
NED 8h za + Antona in Lidijo
9.1.
Drobnič G9

TOREK, 11. 1.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.
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

2. NEDELJA MED LETOM, 16. 1.
10.00 – Predstavitev prvoobhajancev pred
občestvom.
____________________________________

TRR: SI56 0430 2000 3283 919

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.
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.
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

VEROUK IN POČITNICE
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 in druge verske revije na domači naslov.
Naročnina za Družino za celo leto znaša 130 €, za
Ognjišče 35 €, za Magnificat 63,70 €, za zbirko
Mohorjevih knjig 51 €, za Misijonska obzorja 9 €.

10h za + Aleša Dovča
19h za farane

JASLICE
Ob sklepu liturgičnega praznovanja
božičnega časa objavljamo fotografije
naših treh jaslic: samostanskih, z
maketo naše cerkve nas spominjajo
tudi na 150-letnico Plečnikovega
rojstva. Pred cerkvijo so takšne kot
preteklo leto, medtem ko so v cerkvi v
duhu Jn 1,17: »Postava je bila namreč
dana po Mojzesu, milost in resnica pa
je prišla po Jezusu Kristusu.«

PON 8h za + Zajec
10.1.
19h za + Marijo Vitanovič
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G10

TOR 8h za + Jere
11.1.
10h za družino Rajić
19h za + Antona in Lidijo
Drobnič G11
SRE 8h za + starše Žust
12.1.
19h za + Tomaža Komana
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G12

ČET 8h za + Franca Blatnika
13.1.
19h po namenu
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G13

PET 8h za + Andreja Zavašnika
14.1.
19h za + Mileno Kristan
~

za + Antona in Lidijo D. G14

SOB 8h v čast Materi Božji za
15.1.
zdravje
~

za + Javornik

~

za + Antona in Lidijo D. G15

NED 8h za + Antona in Lidijo
16.1.
Drobnič G16
10h po namenu
19h za + iz družine Kogovšek
~

za farane

