w
† NEDELJA

8. september
Marijino rojstvo,
mali šmaren
† PONEDELJEK

9. september
sv. Peter Klaver,
jezuit, misijonar
† TOREK

10. september
sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik
† SREDA

11. september
sv. Prot in Hijacint,
mučenca
† ČETRTEK

12. september
sv. Gvido,
cerkovnik
† PETEK

13. september
sv. Janez Zlatousti,
škof in cerkv. učitelj
† S O B O TA

14. september
povišanje sv. Križa,
god slov. franč. province

Spovednikova noč
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MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN

Kako ubesediti Božje?
Ne, ne verjamem tisti pogosto ponavljani trivialnosti,
da je iz pedagoških razlogov treba začeti s poenostavljenimi stvarmi in potem postopno prehajati k bolj zapletenim. Z vso odločnostjo nasprotujem temu načelu,
vsaj na področju filozofije in religije; kakor hitro se človek privadi poenostavljanju, banaliziranju, občutku, da
»je že dojel«, je to »bolezen za smrt«: konča se bodisi s
tem, da se človek versko poneumi ali pa celotno religijo
slej ko prej z zaničevanjem zavrže.
(Družina, 2017)

ŽE VESTE?

V nedeljo, 15. septembra, ob 16.00 bo v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru praznovanje nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. V ospredju bo lik Božjega
služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca, katerega
80. obletnico smrti obhajamo. Ob 17.00 bo slovesna sv.
maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
KATEHUMENAT: v četrtek, 10. oktobra, ob 19.00 se
bo v Slomškovi učilnici pri frančiškanih na Tromostovju začela priprava na sprejem zakramentov (krst, obhajilo, birma). Povabite iskalce!
KOTIČEK ZA RAZVEDRILO

PLAVALNI TEČAJ
V novem šolskem letu so Urbana vpisali v plavalno
šolo. Po kakšne pol ure prvega treninga Urban reče vaditelju: »Učitelj, jaz grem domov.«
– »Urban, pa saj smo komaj začeli! Kaj je narobe, da
hočeš kar oditi?«
– »Nisem več žejen!«
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ODPOVED, KI BOGATI
Lk 14,25–33

Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi
bilo, da bo izkoristil priložnost ter imel navdušujoč govor, s katerim bo ljudi še bolj pritegnil in jim
obljubil, kaj vse velikega in dobrega jih čaka, če
postanejo njegovi učenci. On pa jim govori nekaj
povsem drugega, celo nasprotnega: njegov učenec
more biti le tisti, ki je zaradi njega pripravljen pustiti očeta in mater, ženo in otroke, brate in sestre
in se poleg tega odpovedati sploh vsemu, kar ima.
Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a same
povedo, kaj so: vezi. V tem je njihova slaba stran:
vežejo! Za Jezusom pa ne moreš, če si na karkoli
navezan. Za njim moreš le, če si pripravljen pretrgati vse vezi in vse podrediti njemu.
Jezus ni bil poročen, ni imel otrok, ni si pridobil
premoženja, celo svoji volji se je odpovedal, ko jo je
združil z Očetovo. In vendar: on, ki ni imel lastne
družine, je postal nosilec življenja vsem, ki prihajajo k njemu, in za vse, ki gredo iskreno za njim.
»Če kdo hoče postati moj učenec …« Nihče ni primoran! Tisti pa, ki hoče, naj od vsega predloženega
doseže toliko, kolikor je v njegovi moči.
(Beseda da Besedo)

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

23. NEDELJA MED LETOM, 8. 9.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
Letos odpade mali šmaren.
TOREK, 10. 9.
18.00 – Katehetski sestanek.

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

SREDA, 11. 9.
19.30 – Srečanje za izredne delilce obhajila.
PETEK, 13. 9.
19.45 – Sestanek Župnijskega pastoralnega
sveta v kapeli Žalostne matere Božje.
SOBOTA, 14. 9.
7.30 – Pričetek kolesarskega romanja na
Brezje. →
15.00 – Maša v Domu starejših občanov
Bežigrad.
20.00 – Sestanek Župnijskega glasbenega
sveta.
24. NEDELJA MED LETOM, 15. 9.
Nedelja svetniških kandidatov.
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta.
____________________________________
ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA
V novo katehetsko leto bomo vstopili z mašo 15. 9.
ob 10.00. Otroci so povabljeni, da pri maši prinesejo
k blagoslovu šolske torbe in potrebščine. Z rednim
osnovnošolskim veroukom pričnemo v tednu od 16.
9. naprej. V tem tednu bodo s srečanji pričele tudi
ostale skupine: ministranti, srednješolci, Otroški
pevski zbor in Mladinski pevski zbor. Do konca
obnove zvonika bodo dejavnosti potekale v cerkvi,
na koru, v zakristiji, v župnijski pisarni in v prostoru

Karitas. Na policah z verskim tiskom
je natisnjen nov pastoralni in
veroučni urnik (ki je bil objavljen v
prvih popočitniških Oznanilih), pa
tudi prijavnice za vpis v prvi razred
veroučne šole. Oboje je objavljeno
tudi na župnijski spletni strani.

ROMANJE V MEDŽUGORJE

ROMANJE S KOLESI NA BREZJE
Po dolgem času bomo spet romali s
kolesom na Brezje in sicer 14. 9., ko
bo potekal dan molitve za nove
duhovne poklice. Odhod ob 7.30
izpred cerkve. Ob 10.30 se bomo
pridružili osrednji slovesni maši, ki jo
bo daroval nadškof Stanislav Zore. V
Ljubljano se bomo vrnili pozno
popoldan. V primeru slabega vremena
kolesarjenje odpade.
Za romanje se prijavite g. Urošu
Ranflu na uros.ranfl@gmail.com

Vabljeni na tridnevno romanje v
Medžugorje od 20. do 22. 9. Vsak dan
maša in rožni venec, v soboto vzpon
na Križevac, Crnico, obisk Cenacola.
Ob povratku maša v Vepricu,
hrvaškem Lurdu. Romanje vodita
MAŠNI NAMENI
p. Miran Špelič in p. Vid Lisjak.
23. teden med letom (8.9.-15.9)
Cena za prevoz in dva
8.00 za farane
polpenziona 100€. Prijave v
NED
10.00 za + iz družine Opara
zakristiji.
8.9. 19.00 za + Marijo Golež

ZAKONSKI JUBILEJI
Slovesnost zakonskih jubilejev
bomo obhajali v nedeljo 22. 9.
ob 10.00. Vsi, ki obhajate 5, 10,
20, 25, 30, 40, 50 … let poroke
(tudi če se niste poročili v naši
župniji!), vabljeni, da se prijavite
v župnijski pisarni.

VEROUČNI UČBENIKI
Kdor svojega rabljenega
učbenika za 4., 5., 6. in 7. razred
ne potrebuje več, ga lahko
podari v »sklad rabljenih
učbenikov« - v zakristiji ali
župnijski pisarni.

PON 8.00 za + Boštjana Kristana
9.9. 19.00 v zahvalo za zdravje
TOR 8.00 v zahvalo za p. Regalata
10.9. 19.00 za + starše in družino Mihelčič
SRE 8.00 za duhovne poklice
11.9. 19.00
ČET 8.00 za + Andreja Zavašnika
12.9. 19.00 za + Dragico in Branka Smerdelj
PET 8.00 za + iz družine Jere
13.9. 19.00 za + Aleša Dovča
8.00 za nove duhovne poklice

SOB
15.00 DSO – za svetost duhovnikov
14.9. 19.00 za + Srebot in Rejec
8.00 za farane

NED
10.00 za + starše Tavčar in Gorjup
15.9. 19.00 za + Antona Vindišarja

