w
† NEDELJA

2. december
1. adventna nedelja
sv. Bibijana, mučenka
† PONEDELJEK

3. december
sv. Frančišek Ksaver,
duhovnik
† TOREK

4. december
sv. Barbara,
devica in mučenka

Spovednikova noč
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Tom á š H a l í k

I. ADVENTNA NEDELJA

V novem liturgičnem letu se bomo na zadnji strani Oznanil podali na posebno duhovno potovanje. S kratkimi citati iz knjižice sodobnega češkega teologa Tomáša
Halíka Spovednikova noč (Družina, 2017) bomo iskali
odgovore na dileme in stiske nas, modernih vernikov.
Halik ni le odličen diagnostik stanja v Cerkvi in družbi, v svojih refleksijah tudi utira pot upanju in vedrini.
Pa začnimo …
Sv. Avguštin pravi: »Ljubi in delaj, kar hočeš.« To je resnično kraljevska pot h krščanski svobodi, vendar prehodna samo za tiste, ki vedo, kako težko, kako tvegano in
ranljivo, kako odgovorno je resnično ljubiti.
ALI ŽE VESTE?

† SREDA

5. december
sv. Sava,

Nedelja, 9. 12.: ves dan bo na Viču potekal adventni
sejem; vabljeni v Elizabetino avlo!

puščavnik in opat

Sobota, 15. 12., ob 10h: na Viču bo duhovna obnova za
sodelavce Karitas ljubljanskih frančiškanskih župnij.

† ČETRTEK

Nedelja, 16. 12., ob 20h: v Šiški bomo gostili akademika
dr. Janka Kosa, ki bo spregovoril o Cankarjevem odnosu
do krščanstva in Cerkve; vabljeni v župnijsko dvorano!

6. december
sv. Nikolaj (Miklavž),
škof
† PETEK

7. december
sv. Ambrož,
škof in cerkveni učitelj
† S O B O TA

8. december
brezmadežno spočetje
Device Marije

KOT I Č E K Z A S TA R Š E

Tajnica je opomnila direktorja: »Da ne pozabite, tu je še pismo
vašega sina, kakšno darilo si želi za Miklavža.« »Bojim se, da je
moj sin malo jezen name,« je zavzdihnil prezaposleni direktor.
»Tako malo časa imam za družino. Ko se zvečer vrnem domov,
je otrok že v postelji. Saj skoraj nikoli ne govoriva. Vsaj za
Miklavža bi ga rad razveselil z lepim darilom. Naredimo tako:
vi boste šli kupit darilo. Ne glejte, koliko stane! Preberite pismo
in mu kupite, kar si želi.« Tajnica je odprla pismo in dejala šefu:
»Vedno izpolnim vaša naročila, toda tokrat ga ne morem.«
»Zakaj pa ne? Dajte, pokažite mi pismo!« Sin je napisal:
Dragi očka! Za Miklavževo darilo si želim, da mi v prihodnjem
letu vsak dan pokloniš pol ure časa. Nič drugega. Tvoj sin.
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GOSPOD PRIHAJA
Lk 21,25–28.34–36

V antičnem svetu je beseda ‚adventus‘ označevala
prihod kralja ali cesarja. Kristjani pa z izrazom
‚advent‘ označujemo prihod Boga in Njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves
kozmos in zgodovino in obsega dva vrhunska trenutka. To sta prvi in drugi Kristusov prihod. Prvi
je učlovečenje, drugi je njegova slovesna vrnitev ob
koncu časov. Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in dejavnosti. K temu nas spodbuja
Božja beseda, ki nam govori, kako naj se vedemo,
da bomo pripravljeni na Gospodov prihod: »Varujte
se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo,
pijanostjo in življenjskimi skrbmi ..., bedite in vsak
čas molíte.« Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti v
ljubezni, s katero naj ljubimo drug drugega … tako
da bi Gospod naša srca utrdil, da bodo neoporečna
v svetosti (prim. 1 Tes 3,12–13).
Sredi pretresov sveta, sredi puščave brezbrižnosti
in materializma kristjani prejemamo odrešenje od
Boga in o Njem pričujemo z drugačnim načinom
življenja. Tako smo podobni mestu, ki stoji na gori.
Skupnost vernih je namreč znamenje Božje ljubezni,
Njegove pravičnosti, ki je ‚že‘ prisotna v zgodovini,
ki pa ‚še ni‘ popolnoma uresničena. Zato jo je treba vedno pričakovati, zanjo prositi ter potrpežljivo
in pogumno iskati!

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

splet: http://zupnija-bezigrad.si/
e-pošta: zupnija.lj-bezigrad@rkc.si
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
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.
ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob torkih in četrtkih
8.30-9.00 in 17.00-18.00.
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

1. ADVENTNA NEDELJA, 2. 12.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
Pri vsaki maši bomo blagoslovili adventne
vence, ki jih boste prinesli.
Po vsaki maši bo Miklavžev sejem.
20.00 – Skupina za animatorje.
SREDA, 5. 12.
10.00 – Karitas za stranke.
17.00 – V cerkvi miklavževanje za otroke. →
19.45 – Biblične kateheze: Razodetje.
ČETRTEK, 6. 12.
Prvi četrtek v mesecu.
18.10 – Molitev za nove duhovne poklice.
PETEK, 7. 12.
Prvi petek v mesecu: obhajanje po domovih.
SOBOTA, 8. 12. – Brezmadežno spočetje
Device Marije
Prva sobota.
Obe maši – jutranja ob 8.00 kot tudi večerna
ob 19.00 bosta praznični.
2. ADVENTNA NEDELJA, 9. 12.
Zaključek Miklavževega sejma.
10.45 – Za veroučence bo v učilnici 1
priložnost za zagovor knjig za Slomškovo
bralno priznanje.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
_____________________________________
MIKLAVŽEVANJE
Sveti Miklavž bo obiskal otroke v naši cerkvi v torek
5. 12. ob 17.00. Prijave niso potrebne. Hvala vsem
dobrotnikom. Veselimo se tudi igrice, ki jo
pripravljajo naši otroci in mladi pod vodstvom
Karoline Korenčan in Urške Klančič.

MARIJA ROMARICA

MOLITVENA ZVEZA KARITAS

Z začetkom adventa se je na pot po
naših domovih odpravila Marija
romarica. »Povabite« Marijo na svoj
dom in se vpišite na seznam v
zakristiji – na voljo je le še nekaj
prostih mest.

Ob sklepu tedna Karitas, nas sodelavci
Škofijske Karitas Ljubljana vabijo, da
delovanje Karitas podpremo, ne le z
darovi, ampak tudi z molitvijo. S tem
namenom je v letošnjem letu bila
ustanovljena Molitvena zveza Karitas.
Ta je predstavljena v zloženkah, ki jih
najdete na polici z verskim tiskom.
Vabljeni, da se pridružite in tako z
molitvijo in darovanje vsakodnevnega
trpljenja, podprete delovanje Karitas,
predvsem pa vse, ki so potrebni
podpore in pomoči.

MIKLAVŽEV SEJEM
Na predvečer 1. adventne nedelje se
je pričel župnijski Miklavžev sejem, ki
bo trajal do konca 2. adventne
nedelje. Zbrane darove bomo
namenili potrebam župnijske Karitas.
V okviru sejma, pa tudi v
zakristiji in župnijski pisarni so
vam na razpolago koledarji,
Magnificatov Adventni sopotnik, NED
slikanica ter CD o sv. Cirilu in
2.12.
Metodu, Družinska pratika ter
oglje in kadilo za prihajajoče
PON
3.12.
praznike.

MOHORJEVA ZBIRKA
Naročniki lahko v župnijski
pisarni prevzamete Mohorjevo
zbirko 2019. Obenem ste vsi
lepo vabljeni, da se v župnijski
pisarni do 1. februarja 2019
naročite na zbirko 2020, cena je
48 €. Zbirka pomembno oblikuje
naš narod, saj so bile v
preteklosti Mohorjeve knjige
marsikdaj glavni vir pismenosti
in razgledanosti. Vzemimo si kot
adventni izziv, da bomo prebrali
vsaj eno dobro knjigo, ki nam bo
pomagala v pripravi na praznike.

MAŠNI NAMENI
1. adventni teden (2.12.-9.12.)
8.00 za farane
10.00 za + Tineta in Katjo Kos
19.00 za + Stanislava Droljca
8.00 po namenu Kočevar
19.00 za + Maksa Erzina
≈ za + Jožefa Čampa

TOR 8.00 v zahvalo
4.12. 19.00 za + Antona Lesarja
8.00 v čast sv. Antonu Padov. – v zahvalo

SRE
19.00 v dober namen
5.12.
≈ za + Nežko in Franca Mihelič
8.00 za + Marjana Kristana

ČET
19.00 za + Marico Zavašnik
6.12.
≈ za nove duhovne poklice
8.00 za + Štefko Zabukovec

PET
19.00 za + Ladislava Smoleja
7.12.
≈ v čast Brezmadežni

8.00 za + Miha Mežnarja in starše

SOB
19.00 za + Marijo Ercigoj – obl.
8.12.
≈ za sam. družino in dobrotnike
8.00 za + Vida in Katarino Horvat

NED
10.00 za farane
9.12. 19.00 za + Radovana Cvetka

