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FRANČIŠKANSKI OČAKI – 17/2021–2022

DRUŽINE

P. B E R N A R D ( A N D R E J ) V O V K

NEDELJA –

* 11. 11. 1824 Brezovica pri Kropi, ŽU Ovsiše, + 8. 3. 1911 Brežice

LE TO C , X L I I
Š T. 1 7

Brinarjev Andrej je bil četrti od devetih otrok v kmečki družini. Obi20. marec 2022 skoval je latinsko gimnazijo. Bil je kaplan v Ljubljani pri Marijinem
Sv. Martin iz oznanjenju in nadomestni učitelj na gimnaziji v Novem mestu, ki so
jo vodili frančiškani. Provincial p. Salezij Volčič ga je poslal študirat na
Brage,
Dunaj. P. Bernard je od leta 1854 dalje v Novem mestu poučeval mateškof
matiko, fiziko, francoščino in druge predmete. Deset let je bil ravnatelj
P O N E D E L J E K gimnazije (1857–1867), več let gvardijan in vikar v Novem mestu, te21. marec
meljito je obnovil cerkev in samostan. Nekaj let je bil definitor in vikar
Sv. Hugolin, province. Leta 1886 je postal ravnatelj učilišča in vikar na Kostanjevici
eremit
pri Gorici, od leta 1893 do leta 1898 je deloval v Nazarjah in nato v
Brežicah. V Nazarjah je obhajal zlato mašo, v Brežicah biserno mašo.
TOREK
Bil je zelo priljubljen med brati in med učenci, zgleden redovnik, iskan
22. marec
pridigar in neutruden spovednik in rad je pomagal v bližnjih župnijah.
3. POSTNA

Sv. Lea,
spokornica

VA B L J E N I

SREDA

P. dr. A nd r a ž A r k o predava v okviru postnih večerov: Od
zad nji h nem i h pasijonsk i h f i l mov do pr veg a z vo č neg a .

23. marec

Sv. Rebeka
Ar-Rayès,
redovnica

ČETRTEK

24. marec

Sv. Oscar
Romero,

škof, mučenec

+ PETEK

25. marec

Gospodovo
oznanjenje
Mariji
S O B O TA

26. marec

Sv. Evgenija,
mučenka

Lk 13,2

20. MAREC 2022
3. POSTNA NEDELJA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Gospod, Ukrajinci niso bolj grešili,
pa morajo bežati iz domovine;
bolniki niso bolj grešili,
pa se morajo boriti za življenje;
berači niso bolj grešili,
pa morajo prositi za kos kruha;
zlorabljeni niso bolj grešili,
pa so ranjeni za vse življenje;
ponesrečenci niso bolj grešili,
pa so pristali na invalidskem vozičku;
prizadeti niso bolj grešili,
pa ne zmorejo uporabljati uma;
poplavljenci niso bolj grešili,
pa jim je voda vse odnesla;
okuženi niso bolj grešili,
pa jih je vseeno pobralo;
nerojeni niso bolj grešili,
pa so jih umorili pred rojstvom;
tu so še okuženi z lenobo,
z nejevoljo, dvomi, črnogledostjo …

NEDELJA, 20. 3. ob 19.45, CERKEV LJ– BEŽIGRAD

NEDELJA, 27. 3. ob 19.45, CERKEV LJ– BEŽIGRAD

Gospa D a n a j a No v a k M a t j a ž bo pripravila v okviru postnih
večerov predavanje: Sred njeve ške pasijonske podobe.
S O B O TA , 2 . 4 . , o b 7 . 0 0 , Z V I Č A :
P O S T N O R O M A N J E v H E I L I G E N B L U T V AV S T R I J I ( S v e t a K r i )
Ogledali si bomo nekaj postnih prtov, pozno kosilo bo v Spittalu (do 19.00 povratek
domov).Vodila nas bo Slovenka, domačinka, gospa Ivanka. O D H O D I : cerkev Vič,
ob 7.00; avtobusna postaja Ljubljana, št. 31.; AP Kranj, ob 8.00. Prispevek za vožnjo,
vodstvo, kosilo je 50,00 € in se plača ob prijavi na Komisariatu za Sveto deželo.
R O M A N J E K P R AV O S L AV N I M S A M O S TA N O M
IN SVETIŠČEM V SRBIJI od 28. do 30. APRILA 2022.
Obiskali bomo Beograd, Rakovico in Sremske Karlovce, se srečali z beograjskim
katoliškim nadškofom Hočevarjem in s predstavnikom srbske pravoslavne Cerkve.
Srečanje bo priložnost za medsebojno spoznavanje in molitev za edinost kristjanov.
Prijave in informacije v pisarni na Viču ali po e-pošti: bostjan.horvat@ymail.com .
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Buške. »Od kod pa ima vaš nevzgojeni poba na glavi te grde buške?«
– »Dobil jih je, ko ga je vaš vzgojeni fant s palico tepel po njej!«

Mar mislite, da so bili
ti Galilejci večji grešniki
kakor vsi drugi Galilejci,
ker so to pretrpeli?

VIČ
ŠIŠKA
BEŽIGRAD
TROMOSTOVJE

Kdo je kriv, kdo je grešil,
kdo jim je ukradel srečo?
Tu človeška logika odpove,
trpljenje in krivda se ne rokujeta!
Pred skrivnostjo si sezuvam
čevlje in sočutno poklekam
v prah nevednosti!

pj

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

3. POSTNA NEDELJA, 20. 3.
19.45 – Postni večer – p. dr. Andraž Arko: Od
zadnjih nemih pasijonskih filmov do prvega
zvočnega.→
TOREK, 22. 3.
18.30 – Pete večernice v cerkvi.

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

SREDA, 23. 3.
18.30 – Molitev križevega pota.
PETEK, 25. 3., Gospodovo oznanjenje
Mariji
Maši bosta ob 8.00 in 19.00.
Sklep tedna družine.
18.30 – Molitev križevega pota (birmanci)
4. POSTNA NEDELJA, 27. 3.
Po maši ob 10.00 bo kratek program za materinski dan, ki ga bodo pripravili veroučenci.
19.45 – Postni večer – Danaja Novak Matjaž:
Srednjeveške pasijonske podobe.→
____________________________________
POSTNI ČAS V ŽUPNIJI
V postnem času bomo skupaj ob sredah in petkih
zvečer ob 18.30 molili križev pot. Petkov križev pot
bodo oblikovale različne skupine, in sicer: birmanci
(25.3.), ministranti (1.4.) in zakonske skupine (8.4.).
Povabljeni, da tudi z občestveno molitvijo in
premišljevanjem Jezusovega trpljenja poglobimo svoj
odnos z Gospodom.
Vsak večer v postu se ob 20.30 srečujemo tudi na
Zoomu ob molitvi in virtualnem romanju po rimskih
stacijonskih cerkvah. Vstopna točka je na župnijski
spletni strani (Zoom molitev).
V cerkvi bodo ob nedeljah ob 19.45 še naslednji postni
večeri:

♦ 20. 3. p. dr. Andraž Arko: Od
zadnjih nemih pasijonskih filmov do
prvega zvočnega.
♦ 27. 3. Danaja Novak Matjaž: Srednjeveške pasijonske podobe.
♦ v soboto pred cvetno nedeljo 9. 4. bo
spovedni dan za župnijo (priložnost za
spoved bo od 9.00 do 12.00 in od
16.00 do 20.00) in duhovna obnova
župnijo od 18.30 do 20.00, ki jo bo
vodila s. Mateja Kraševec na temo
Kako odpustiti?
♦ na cvetno nedeljo 10. 4. bo dr. Jože
Možina predstavil svojo knjigo:
Slovenski razkol.

DVA GRAFITA

3. POSTNI TEDEN
20. 3. – 27. 3.
NED 8h za + Marka Povaleja
20.3.
10h za + starše Gorjup in Tavčar
in + Jožeta Rojka
19h za farane
PON 8h za zdravje
21.3.
8h v zahvalo sv. Roku
19h za + Marijo Vreže
TOR 8h za + Toneta in Anico Česen
22.3.
19h za + Viljema Cöra st. in ml.
~

za + Jakopič in Kunaver

SRE 8h za vnukov zakon
23.3.
8h v zahvalo sv. Jožefu
19h za + Nejca Hočevarja
ČET 8h v čast presv. Kristusovi
24.3.
Krvi
19h za + Vero Vidmar – pogr.
~

Na zunanji strani cerkvenega zidu na
Vodovodni cesti sta dva grafita s
feministično vsebino. Napisana sta
bila verjetno v noči s 5. na 6. marec.
Vandalizem smo prijavili policiji. Kot
kaže, so »grafitarji« imeli nočni pohod
za Bežigradom, saj so podobni grafiti
tudi na Parmovi cesti. Ko se bo
otoplilo, bo naš mežnar odstranil
grafite z visokotlačnim brizgalnikom.

po namenu p. Andraža

PET 8h za + sestro Marico
25.3.
19h za vnuka Nejca
Ozn
~ po namenu
SOB 8h za + Marijo in Jurija Jezernik
26.3.
8h v čast Sv. Duhu za mir v
Ukrajini in svetu
8h po namenu
NED 8h za + Jere
27.3.
10h za farane
19h za + Tadeja in + iz družine
Marolt



