NEDELJA
SVETE TROJICE

12. junij 2022

Sv. Jolanda,
klarisa

PONEDELJEK

13. junij

Sv. Anton
Padovanski,
frančiškan,

cerkveni učitelj

TOREK

14. junij

Sv. Valerij
in Rufin,
mučenca

SREDA

15. junij

Sv. Vid,
mučenec

ČETRTEK

16. junij

SV. REŠNJE
TELO
IN KRI,

zapovedani praznik

PETEK

17. junij

Sv. Albert,
tretjerednik

S O B O TA

18. junij

Sv. Gregor Janez
Barbarigo,
škof

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 29/2021–2022

LE TO C , X L I I

P. K L AV D I J (F R A N C) O K O R N

Š T. 2 9

* 8. 11. 1912 Podbrezje, + 11. 7. 1979 Chicago, ZDA

Rodil se je v Dolenji vasi pri Podbrezjah. Postal je kaplan
za Bežigradom pri župniku p. Kazimirju Zakrajšku. Med
drugo svetovno vojno je skrivaj maševal in spovedoval
po raznih župnijah, ki so ostale brez duhovnikov, vse
dokler ga niso Nemci odpeljali v taborišče Dachau.
Iz Nemčije je šel v ZDA, maja 1951 pa sta s p. Benom
Korbičem kot prva slovenska duhovnika prišla v Avstralijo
in ostala dve leti. P. Klavdij je bil nato dvajset let župnik
slovenske župnije sv. Janeza Evangelista v Milwaukeeju,
ZDA. Tam so leta 1966 zgradili novo cerkev, župnišče in
šolo. Nekaj časa je deloval v Lemontu, nato v župniji sv.
Jurija v Južnem Chicagu, leta 1977 pa je postal župnik
in predstojnik pri sv. Štefanu v Chicagu, kjer je kmalu
umrl. Bil je neutruden delavec, pa tudi velik molivec.
Počiva v Lemontu.
VA B L J E N I
NEDELJA, 12. 6., ob 10.00, Ljubljana VIČ

Žeg nanje in Srebr na maša p. Simona Petra
Berleca , z A n t o n o v i m i k r u h k i , s t o m b o l o
in z veselim praznovanjem.

PONEDELJEK, 13. 6., ob 19.00, Ljubljana VIČ
S l o v e s n a s v e t a m a š a z a p r a z n i k s v. A nto n a
Pa do v a n s k e g a b o z b l a g o s l o v o m l i l i j
in s procesijo z njegovimi relikvijami.
TISKANA OZNANILA
To s o z a d n j a t i s k a n a o z n a n i l a v t e m p a s t o r a l n e m
letu. Naslednja pridejo 21. 8. 2022.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Papiga. »Maj, ali se ti kaj sanja, kje je naša papiga?«
– »Ne, ampak že od jutra se mi dozdeva,
da naša mačka govori!«

Vse, kar ima oče, je moje,
zato sem vam rekel:
“iz mojega jemlje
in vam bo oznanjal.”
Jn 16,15

12. JUNIJ 2022
NEDELJA SVETE TROJICE
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Bodi pozdravljena Sveta Trojica,
bodi dobrodošla in ljubljena!
Ti, skrivnost skrivnosti,
Ti, lepota odnosov,
Ti, velikodušnost darovanja,
Ti, napolnjena s svobodo,
Ti, prepojena z milostjo iz tebe izhajamo
in k tebi potujemo.
S tabo, moj Stvarnik,
čutim varnost in moč,
s tabo, moj Odrešenik,
doživljam občestvo in radost,
s tabo, moj Vodnik,
vidim zarjo in pot.
Bog, Oče,
sprejmi me v naročje,
da bom sprejet in cenjen;
Bog Sin,
sprejmi me v prijateljstvo,
da bom očiščen in ljubljen;
Bog Sveti Duh,
sprejmi me v modrost,
da bom prav živel in odpuščal!
VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

pj

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

NEDELJA SVETE TROJICE, 12. 6.
8.00 – Sodeluje komorni godalni orkester.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
TOREK, 14. 6.
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
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, 15. 6.
9.00 – Karitas za stranke.
ČETRTEK, 16. 6. - zapovedani praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi
Maši bosta ob 8.00 in 19.00.
18.00 – Tiha adoracija pred Najsvetejšim.
Maši ob 19.00 bo sledila telovska procesija.
PETEK, 17. 6.
19.30 – Filmski večer za mlade.
12. NEDELJA MED LETOM, 19. 6.
Še malo in dopolnjenih bo šest let, ki smo jih skupaj
preživeli pod varstvom sv. Cirila in Metoda. Hvaležen
sem Gospodu za vse, kar smo skupaj lepega in
bogatega doživeli v skupni hoji za Njim. Hvaležen, da
smo si lahko bili v dar. Hvaležen za vse izkušnje in
preizkušnje. Hvaležen za vse vas. Naj vas Gospod
varuje in blagoslavlja.

PROSIMO ZA FOTOGRAFIJE
V pripravi je nova monografija o zgodovini naše
župnije. Ker želimo besedilo opremiti s čim več
fotografijami, vas prosimo, da malo pobrskate po
svojih arhivih in nam pomagate. Še posebej vas
naprošamo za obdobje od začetkov delovanja p.
Romana naprej – od 60. let pa do danes. Prosimo vas,
da digitalne fotografije posredujete preko spleta na

zupnija_lj-bezigrad@t-2.net Prosimo
vas, da klasične fotografije prinesete v
kuverti z imenom lastnika v zakristijo
ali župnišče, kjer jih bomo skenirali in
vam jih takoj nato vrnili.

ŽUPNIJSKA PISARNA
Zaradi poletnih dejavnosti in odsotnosti je od 1. 6. do 1. 9. župnijska pisarna odprta po prilagojenem urniku.
Po vsaki maši se lahko obrnete na
mašnika, ki bo na voljo za pisarno.
Lahko tudi pišete na zupnija.ljbezigrad@rkc.si Za prijavo pogreba
ali za drugo nujno zadevo se lahko
kadarkoli oglasite v župnišču.

NAPOVED DOGODKOV
– 27. 6. do 1. 7. – oratorij.
– 3. 7. – žegnanje. Ob 10.00 osrednja
slovesnost ob godu farnih zavetnikov
in slovo od aktualnega župnika. Na
župnijskem pikniku bomo nazdravili
tudi dr. Janezu Zajcu, ki je februarja
od nadškofa prejel odličje sv. Cirila in
Metoda.
– 5. 7. – celodnevno češčenje.
– 10. do 16. 7. – počitnice za ministrante, pevce in animatorje v Strunjanu.
– 1. 8. – Prihod novega župnika p.
Ambroža Mušiča.

ZADNJA TISKANA
OZNANILA
Na pragu letošnjega poletja so
tokratna tiskana župnijska Oznanila
zadnja. Naslednja tiskana Oznanila

bodo izšla 21. 8., do takrat pa bodo vse
pomembnejše zadeve oznanjene pri
nedeljskih mašah, na oglasni deski, na
spletni strani župnije in po e-pošti.
11. TEDEN MED LETOM
12. 6. – 19. 6.
NED 8h za + Ivana Rupnika in
12.6.
sorodnike
10h za + Božidarja Kolenca
19h za farane
PON 8h za + Jeza
13.6.
19h za + Božidarja Kolenca
~

po namenu

TOR 8h za srečno zadnjo uro
14.6.
10h za blagoslov v nosečnosti
19h za + Vero Vidmar
SRE 8h za + Pavlo Dežman
15.6.
19h za + Boštjana Uršiča – pogr.
~

za zdravje p. Regalata

ČET 8h za ozdravitev družinskega
16.6.
debla
19h za + Mimi Mujdrica
~

za + Javornik

PET 8h za duhovne poklice
17.6.
19h za + Stanislava Šiška – obl.
~

po namenu

SOB 8h za + Minko Pollak
18.6.
~ za ozdravitev družinskega
debla
~

po namenu

NED 8h za + Albina Droleta
19.6.
10h za + Božidarja Kolenca
19h za farane

