NEDELJA –
2 . N AV A D N A
NEDELJA

16. januar 2022

sv. Berard
in drugi maroški
mučenci

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 8/2021–2022
B R . A M AT ( A N T O N ) G A B E R C

* 10. 1. 1853, Tržič,

+ 14. 7. 1944, Ljubljana

SREDA

Brat Amat je prišel v samostan, ko je bil star že skoraj
50 let. V domačem Tržiču se je izučil za čevljarja in je
dejavno sodeloval v domači župniji in pri Vincencijevi
konferenci, ki je bila ustanovljena že leta 1889. Na samostan je mislil že prej, toda moral je skrbeti za starše.
Čeprav so nekateri modrovali, da je prišel v samostan
samo umret, je vendarle daroval Bogu in soljudem več
kot 40 let redovnega življenja in bil pri svojih 91 letih
najstarejši slovenski frančiškan. Tudi v samostanu je bil
čevljar in je zbiral miloščino, sadove zemlje in dela po
okoliških krajih. Povsod so ga spoštovali in imeli radi.
Največ časa je deloval v Kamniku, odkoder so Nemci
izgnali brate ob začetku druge svetovne vojne. Bil je velik
zgled molitve in dela, trpljenje je vdano prenašal. Zelo je
spoštoval duhovnike. – Pokopan je na ljubljanskih Žalah.

19. januar

VA B L J E N I

PONEDELJEK

17. januar

sv. Anton (Zvonko),
puščavnik, opat
TOREK

18. januar

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja,
dominikanka

Božji služabnik
Friderik Irenej Baraga,
misijonar

ČAS MED LETOM

Obhajanje svetih maš z Božjo besedo iz Lukovega
evangelija v letu C želi v nas poglobiti vero in
zaupanje v našem času. Krepiti med nami odprtost
ČETRTEK
za medsebojno sprejemanje, sodelovanje, pomoč
20. januar
sv. Sebastijan (Boštjan), v ljubezni in resnici. Za vedno večjo ljubezen do
življenja in veselja nad njim.
mučenec
Zeleno, ki ga imamo radi; zeleno, ki daje
r a s t v Kristusovem duhu, v Njegovi svetosti.
PETEK
21. januar

sv. Agnes (Neža),
devica, mučenka
S O B O TA

22. januar

sv. Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

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

Dva potepuha
pozvonita pri samostanskih vratih, da bi dobila kosilo.
Sestra ju nezaupljivo vpraša: »Kaj nič ne delata?«
Eden od njiju odvrne: »Jaz sem brezposeln.«
– »In vaš kolega?«
– »Ta je moj namestnik!«

LE TO C , X L I I
Š T. 8

Na svatbo so bili povabljeni
tudi Jezus in njegovi učenci.
Ko je vino pošlo, je rekla
Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.«
Jn 2,2-3

16. JANUAR 2022
2 . N AVA D N A N E D E L J A
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Gospod, vina nimamo!
Imamo pa polne vrče zamer in bolečin,
smo polni vodenih misli in besed,
imamo na ulicah vodne topove,
v parlamentu prevladujejo vodenoglavci,
radi delamo splave
in ne manjka nam cmer in jamrovcev.
Gospod, vina nimamo!
V naših vrčih ni življenja,
zato nimamo porok
in zanikamo sami sebe;
naša voda ne daje zvestobe,
zato se svatbe končujejo z ločitvami;
zmanjkuje nam veselja,
zato nimamo radosti bližine
in dajemo miloščino brez nasmeha.
Gospod, vina nimamo!
Pridi in spremeni našo vodo v vino,
da spremenimo proteste v vasovanja,
da spremenimo splave v rojstva,
se preselimo s sedmin na svatbe,
zamenjamo vodne topove za ognjemete,
našo cmeravost za možatost
in naveličanost za življenje Duha.

pj

VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

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

2. NEDELJA MED LETOM, 16. 1.
10.00 – Predstavitev prvoobhajancev pred
občestvom.
TOREK, 18. 1.
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.

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
Sobota: 8.00
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.

SREDA, 19. 1.
9.00 – Karitas za stranke.
3. NEDELJA MED LETOM, 23. 1.
Nedelja Božje besede.
7.00 – Naša župnija bere Sveto pismo na
Svetopisemskem maratonu na Zoomu.
____________________________________

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

Med pripravnike za diakonat so bili
sprejeti: Marko Halik iz župnije
Ljubljana Bežigrad, Tomaž Kogovšek
iz župnije Zagorje ob Savi, Dušan
Mihelčič iz župnije Dol. Logatec,
Branko Nimac iz župnije Čemšenik,
Janez Rožman iz župnije Predoslje,
Edvard Šnajder iz župnije Ihan in
Alojzij Štefan iz župnije Moravče.
Naš župljan, gospod Marko Halik,
kandidat za stalnega diakona je s
pripravo in izobraževanjem pričel že
septembra 2019. Če bo vse šlo po
načrtih, se bomo čez dve leti veselili
diakonskega posvečenja in prvega
stalnega diakona za Bežigradom. Do
takrat pa naj za vse nas velja nadškofova spodbuda: »Dragi bratje in
sestre. Tem našim kandidatom za
stalni diakonat se danes odpira pot k
služenju Bogu in Cerkvi. Molimo
zanje, da bodo v času priprave
dozoreli za poslanstvo, ki jim bo
zaupano. Molimo pa tudi zase, da bi
vsak izmed nas po Božjem navdihu
odkril svoje mesto v Cerkvi in njenem
poslanstvu oznanjevanja Jezusovega
evangelija. Amen.«

MESEC VERSKEGA TISKA
G. MARKO HALIK – BEŽIGRAJSKI
KANDIDAT ZA STALNI DIAKONAT
Na nedeljo Jezusovega krsta 9. 1. 2022 je ljubljanski
nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM sprejel
kandidate za stalni diakonat. Diakonsko posvečenje,
na katero se bodo pripravljali, je prva stopnja
zakramenta svetega reda, kandidati pa bodo s
prejemom zakramenta svoje življenje posvetili
služenju bližnjim in Cerkvi.

Ob začetku novega leta, ko smo v
januarju vstopili tudi v mesec verskega tiska, vas vabimo, da 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 €.

2. TEDEN MED LETOM
16. 1. – 23. 1.
NED 8h za + Antona in Lidijo
16.1.
Drobnič G16
10h po namenu
19h za + iz družine Kogovšek
~

za farane

PON 8h za + Antona Komana
17.1.
19h za + Antona Pergarja
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G17

TOR 8h za + Iršič
18.1.
19h za + Zupan, Pergar in Piko
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G18

SRE 8h za + Jere
19.1.
19h za + Antona Drobniča
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G19

ČET 8h za + Dežman in Jeza
20.1.
19h
~

za + Antona in Lidijo D. G20

PET 8h za + Ano Mayer
21.1.
19h za + Martina Franka in
Jožefo Miklavž
~

za + Antona in Lidijo D. G21

SOB 8h za + Marijo Mohar
22.1.
~ za srečno zadnjo uro
~

za + Antona in Lidijo D. G22

NED 8h za + Antona in Lidijo
23.1.
Drobnič G23
10h za + Rajka in starše Müller
19h za + Tadeja Marolta
~

za farane

