NEDELJA –

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 25/2021–2022

5.
VELIKONOČNA,

P. . K E R U B I N ( M A T E J ) T U Š E K

15.maj 2022

+ 14. 5. 1943 Dachau, Nemčija

Sv. Izidor,
kmet

Sv. Zofija,
mučenka

PONEDELJEK

16. maj

Sv. Janez
Nepomuk,

duhovnik, mučenec

TOREK

17. maj

Sv. Paskal
Bajlonski,
frančiškan

SREDA

18. maj

Sv. Feliks
Splitski,
mučenec

ČETRTEK

19. maj

Sv. Krispin,
kapucin

PETEK

* 8. 9. 1876 Sv. Lenart nad Škofjo Loko,

Ljubezen do konca
se lahko na koncu konča.
Lahko se utrudi,
lahko se izjalovi
in priliko zamudi.
Ljubezen do konca
hoče vse narediti in rešiti,
zato se nekje ustavi in zaduši,
se globoko poniža,
se preveč zapusti,
zato ji lahko srce odpove!

R O M A N J E V AV S T R I J O I N Š V I C O
(Z VLAKOM), od 8. do 11. 6. 2022

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

diakon, mučenec

LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Na Krekovem trgu 1 (3. nad.) bo potekal znanstveni
simpozij ob 80-letnici smrti duhovnika in profesorja
d r. L a m b e r t a E h r l i c h a . Ob 18.30 bo sveta maša
v stolnici, ki jo bo vodil nadškof Stanislav Zore.
Več na: www.katoliski-institut.si

S O B O TA

Sv. Timotej,

15. MAJ 2022

Č E T R T E K , 2 6 . 5 , O B 9 . 0 0 , K AT O L I Š K I I N Š T I T U T:

frančiškan

Prikupni izjavi otrok.
Metulj je žuželka iz družine helikopterjev.
Papež živi v Vakuumu.

»Novo zapoved vam dam,
da se ljubite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi ljubite
med seboj!« Jn 13,34

5. VELIKONOČNA NEDELJA,

VA B L J E N I

Sv. Bernardin
Sienski,
21. maj

Š T. 2 5

Rojen je bil v premožni družini. Po novi maši je leto dni
študiral v Rimu. Bil je rektor bogoslovja v samostanu v
Kamniku (1903–1909), leto dni je deloval na Brezjah in
nato postal župnik v Nazarjah, kjer je bil zelo dejaven. Med
drugo svetovno vojno so Nemci odpeljali frančiškane iz
Nazarij v izgnanstvo. P. Kerubin je bil bolan in premeščen
v bolnišnico. Vrnil se je v Nazarje, stanoval v zasebni hiši v
Žlabru in na skrivaj delil zakramente ljudem, ki so prihajali
od blizu in od daleč, ker niso imeli duhovnikov. Septembra
1942 je bil zopet odpeljan v zapor v Celje, v Maribor in
na grad Borl. Čeprav zelo oslabljenemu, se mu je uspelo
vrniti v Nazarje. Januarja 1943 so ga Nemci spet aretirali in
odpeljali v taborišče Dachau, kjer je po skoraj štirih mesecih
umrl v bolnišnici. Nemški vojaki so njegovo truplo sežgali
v krematoriju. Farani so p. Kerubinu v Nazarjah postavili
doprsni kip.

K o m i s a r i a t z a S ve to d e ž el o vabi na romanje
(Feldkirch, Einsiedeln, bazilika Rankweil, Bodensko jezero).
Prispevek za program: 480 €; ob prijavi 200 €. Več na:
http://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/615.

20. maj

LE TO C , X L I I

VIČ
ŠIŠKA
BEŽIGRAD
TROMOSTOVJE

Ljubezen brez konca
pa domuje pri Bogu
in prihaja od Boga.
Rada potuje po svetu,
ne zmanjka ji poti
in se nikoli ne utrudi.
Se ne prestraši in ne pobegne,
ne prebira in ne izločuje
in nima slepih rokavov.
Rada prehiteva z odpuščanjem,
ne ve vsega, vsega ne zna,
vsega ne zmore,
zna pa čakati in potrpeti
in rane celi z biseri.
Ljubezen brez konca
gre ob vsakem koncu
z ljubeznijo brez konca naprej.

pj

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

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 15. 5.
Svetovni dan družine.
10.00 – Slovesnost prvega svetega obhajila.
SREDA, 18. 5.
9.00 – Karitas za stranke.

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.

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 22. 5.
10.00 – Maša in medgeneracijsko srečanje.
→
ORATORIJ IN STRUNJAN
Zaradi lažjega načrtovanje letošnjih poletnih počitnic
vas obveščamo o dejavnostih za otroke in mladino.
Letošnji oratorij bo potekal od 27. 6. do 1. 7. Počitnice
za ministrante, pevce in animatorje v Strunjanu pa
bodo od 10. do 16. 7. Prijavnice bodo pravočasno na
razpolago.

Resda je zadnji dve leti odpadlo, a je
prav, da ne pozabimo na dogodek, ki
je v naši župniji že nekaj časa v
navadi, in sicer medgeneracijsko srečanje, na katero so še posebej vabljeni
bolni in ostareli. Letos bo srečanje
potekalo v nedeljo 22. maja. Pričeli ga
bomo ob 10.00 s sveto mašo, pri kateri
bo tudi priložnost za prejem
zakramenta bolniškega maziljenja.
Organiziran bo prevoz za starejše:
prijavite se pri gospe Marti – 040 269
885; priporočamo pa se tudi za
voznike, ki bi bili pripravljeni
pomagati. Po maši bo v Parku miru
krajši program in prigrizek. Lepo
povabite svojce in prijatelje.

ŠMARNIČNO
PREDAVANJE

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!

Ob sklepu Marijinega meseca majnika
bo Danaja Novak Matjaž, ki je že
pripravila nekaj predavanj za nas s
področja umetnostne zgodovine,
imela predavanje s kratkim opisom
razvoja cvetlične ikonografije v
krčanski umetnosti. Ob tem si bomo
ogledali simboliko in vloge nekaterih
poleg šmarnic najpomembnejših
cvetlic, ki se v likovnih upodobitvah
pojavljajo ob Mariji - 'Roži vseh rož'.
Predavanje bo v nedeljo 29. 5. ob
19.45 v Metodovi sobi.

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

MEDGENERACIJSKO
SREČANJE

Hortus conclusus

5. VELIKONOČNI TEDEN
15. 5. – 22. 5.
NED 8h za + Francko Polak
15.5.
10h za + Betko Berginc G15
19h za farane
PON 8h za + Zajec
16.5.
19h za + Cvetko Uranker
~

za + Betko Berginc G16

TOR 8h po namenu
17.5.
19h za + starše in brata Udovč
~

za + Betko Berginc G17

SRE 8h za + Anito Žakelj Burke
18.5.
19h za + Stanislava Šiška
~

za + Betko Berginc G18

ČET 8h v čast presv. Kristusovi Krvi
19.5.
za spreobrnjenje sveta
19h za + Jožefa Žoharja - pogr.
~

za + Betko Berginc G19

PET 8h po namenu
20.5.
19h za + Antona in Lidijo
Drobnič
~

za + Betko Berginc G20

SOB 8h po namenu
21.5.
8h za + Mileno Kristan
~

za + Betko Berginc G21

NED 8h za farane
22.5.
10h za + Justino Opara
19h za + Betko Berginc G22



