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23. januar 2022

sv. Ildefonz,

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 9/2021–2022

LE TO C , X L I I

P. F E L I K S ( J O Ž E F ) A N Ž E L

Š T. 9

* 18. 1. 1931, Kraljevci, ŽU Sv. Jurij ob Ščavnici,
+ 26. 10. 1991, Strunjan

P. Feliks je bil doma iz številne kmečke družine. Gimnazijo
je obiskoval v Zagrebu na Šalati. Zaradi govorne napake ni
MOLITVENA
vodil slovesnih bogoslužij in porok, pridigal je kratko, veliko
OSMINA ZA
bolj pa s svojim zgledom. Bil je odličen katehet, skrbno je
EDINOST
pripravljal prireditve, letovanja, miklavževanja, božičnice in
KRISTJANOV
se globoko zapisal v srca otrokom in odraslim. Deloval je v
PONEDELJEK
Kamniku, kot kaplan v Ljubljani pri Marijinem oznanjenju
15 let, bil je gvardijan, vikar in rektor cerkve Marije Pomagaj
24. januar
sv. Frančišek Saleški, na Brezjah in tam dosegel, da je papež Janez Pavel II. razglasil
svetišče za manjšo baziliko v Marijinem letu 1988. Nekaj
škof, cerkv. učitelj
let je bil definitor, dolga leta provincialni ekonom, lotil se
TOREK
je številnih gospodarskih del in obnov. Zadnji dve leti je bil
25. januar
spet provincialni ekonom v Ljubljani in je skrbel za provinspreobrnitev
cialno počitniško hišo v Strunjanu, kjer je nepričakovano
umrl zaradi srčnega infarkta. Počiva na ljubljanskih Žalah.
apostola Pavla
škof

SREDA

VA B L J E N I

26. januar

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
OD 18. DO 25. JANUARJA 2022

sv. Timotej in Tit,
škofa

ČETRTEK

27. januar

sv. Angela Merici,
devica,
ustanoviteljica
uršulink
PETEK

28. januar

sv. Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj
S O B O TA

29. januar

sv. Konstancij,
škof

Lk 4, 18b

LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
23. JANUAR 2022
3 . N AVA D N A N E D E L J A

Vsi bi nas osvobajali:
ekonomisti z dobički,
politiki z ideologijami,
filozofi s teorijami,
psihologi z odmišljanji,
sociologi s statistiko,
vzgojitelji z nalogami,
duhovniki s pobožnostmi,
guruji s tehnikami,
trgovci s potrošnjo,
dilerji z omamami,
hedonisti z zabavami,
diktatorji z verigami …

»Videli smo, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se mu prišli poklonit.« (Mt 2,2)

Letošnji teden molitve za edinost kristjanov obhajamo
že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi
pomembno ekumensko razsežnost. Poslanstvo Cerkve
in vseh nas kristjanov je danes v tem, da smo zvezda, ki
razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako bomo znamenje upanja in
božje navzočnosti.Izbira teme in priprava osnutka za letošnji
(2022) teden molitve sta bili zaupani Svetu krščanskih Cerkva
na Srednjem Vzhodu, ki ima sedež v Beirutu (Libanon). Za
izhodišče so vzeli besede iz Mt 2,2. V teh težkih časih bolj
kakor kdajkoli potrebujemo luč, ki sveti v temi. Kristjani
oznanjamo, da se je ta luč razodela v Jezusu Kristusu.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Velikonočno veselje.
Hči (stara 2 leti) kliče s kahlice: »Alelulala sem!«

Poslal me je, da oznanim
jetnikom prostost in
slepim, da spregledajo,
da zatirane pustim
na svobodo ...

A svobode ni brez občestva,
ni je brez celote,
ni je mogoče izkusiti brez ljubezni,
ne dosežeš je brez spreobrnjenja
in ne brez teže križa.
VIČ
ŠIŠKA
BEŽIGRAD
TROMOSTOVJE

V svobodo vstopamo s hrepenenjem,
ustvarjamo jo s služenjem,
vzdržujemo jo z odpovedjo,
pj
z veseljem jo potrjujemo
in z Bogom jo lahko uživamo!

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
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

3. NEDELJA MED LETOM, 23. 1.
Nedelja Božje besede.
7.00 – Naša župnija bere Sveto pismo na
Svetopisemskem maratonu na Zoomu.
Povezava za bralce bo na spletni strani
župnije, za poslušalce pa je na strani
www.svetopisemskimaraton.si.
TOREK, 25. 1., Spreobrnitev apostola
Pavla
Sklep tedna molitve za edinost kristjanov.
4. NEDELJA MED LETOM, 30. 1.
____________________________________
KULTURNI PRAZNIK:
METAMORFOZE BEŽIGRAJSKE
CERKVE IN NJENA OPREMA SKOZI
ČAS
Vas zanima, kje so bile v naši cerkvi, ko je stala še na
Dunajski cesti, postavljene jaslice? Vas zanima, kje v
cerkvi je bil mozaik, ki zdaj krasi fasado župnišča?

Odgovore na ta in še vsa ostala
vprašanja bo podal naš gost letošnjega
kulturnega praznika prof. dr. Franci
Lazarini. Za nas bo pripravil
predavanje Metamorfoze bežigrajske
cerkve in njena oprema skozi čas, ki ga
bodo dopolnjevali kratki posnetki s
pričevalci.
Predavatelj bo predstavil tudi svojo
novo knjigo Plečnikova cerkev za
Bežigradom, ki je nedavno izšla pri
založbi ZRC SAZU in jo bo mogoče
tudi kupiti. Vabljeni 8. 2. ob 19.30 v
našo cerkev.

DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska klasična gimnazija in
Jegličev dijaški dom virtualno
odpirata svoja vrata bodočim dijakom
in vsem, ki jih zanimata dijaško
življenje in delo v Zavodu sv.
Stanislava, v soboto, 29. januarja
2022. Ob 9. uri se bo začel spletni
dogodek, ki bo trajal do 11. ure.
Toplo vabljeni tudi na niz srečanj, na
katerih bodo podrobneje predstavljena
posamezna
področja
delovanja
gimnazije in dijaškega doma. Ti
spletni dogodki se bodo zvrstili ob
večerih med dnevom odprtih vrat in
informativnimi dnevi, ki bodo 11. in
12. februarja 2022.
Vse podrobnejše informacije in
povezave najdete na spletni strani
vpis.stanislav.si.

3. TEDEN MED LETOM
23. 1. – 30. 1.
NED 8h za + Antona in Lidijo
23.1.
Drobnič G23
10h za + Rajka in starše Müller
19h za + Tadeja Marolta
~

za farane

PON 8h za + Zalar
24.1.
19h za + Marijo Krašovec - pogr.
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G24

TOR 8h za + Pavla in Miro Sušnik
25.1.
19h za + Jožeta Slokarja
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G25

SRE 8h za + Nika Žuniča
26.1.
19h za + Zvonimirja Krobota in
Mirjano Krobot Bokani
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G26

ČET 8h za + Zajec
27.1.
19h po namenu
~

za + Antona in Lidijo
Drobnič G27

PET 8h za + Hrnčič in Girimonte
28.1.
19h za + Himza Eda Kahriča
~

za + Antona in Lidijo D. G28

SOB 8h za + Ano Kapš
29.1.
8h za + Franeta Podobnika
~

za + Antona in Lidijo D. G29

NED 8h za farane
30.1.
10h za + Franca in Frančiško
Drenik
19h za + Antona in Lidijo D. G30

