w
† NEDELJA

15. september
Žalostna
Mati Božja
† PONEDELJEK

16. september
sv. Ljudmila,
kneginja in mučenka
† TOREK

17. september
vtisnjenje ran
sv. Frančišku Asiškemu
† SREDA

18. september
sv. Jožef Kupertinski,
minorit
† ČETRTEK

19. september
sv. Januarij,
škof in mučenec
† PETEK

20. september
sv. Andrej Kim
in korejski mučenci
† S O B O TA

21. september
sv. Matej,
apostol in evangelist

Spovednikova noč
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24. NAVADNA NEDEL JA

Globine in plitvine

OZNANILA

L E T O C · X X X I X · Š T. 3 4

Kdor želi iskati živega Boga in resnično hoditi za Kristusom, mora imeti pogum, da se uči plavati v globini,
ne v plitvini. Bog namreč je globina, v plitvini ga ni.
(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 osredju bosta lik Božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca in 80.
obletnica njegove smrti. Ob 17.00 bo slovesna sv. maša, ki
jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
V soboto, 21. septembra, bo Stična mladih – srečanje
mladih katoličanov v Stični. Odhod romarskega vlaka
bo z glavne ljubljanske železniške postaje ob 7.34, prihod
domov pa ob 19.30.
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 SVETNIKE

»Bodi ljubezniv do vsakega človeka, stori dobro vsakemu. Nikoli ne vračaj hudega za hudo. V odnosih do
ljudi bodi vedno plemenit. Pazi, da vedoma nikogar ne
razžališ. Prizadevaj si, da boš v ljubezni v vsem posnemal Jezusa, ki je pot, resnica in življenje.«
(Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec)

L JUBL JANSK IH FR ANČIŠK ANSK IH ŽUPNIJ
ŠIŠK A † BE ŽIG R AD † TROMOSTOVJ E † V I Č

•

SINOVI ISTEGA OČETA
Lk 15,1–32

Sinova iz Jezusove prilike predstavljata različnost
otrok istega očeta. Nekdo je veseljak, drugi hodi
kot utelešeni veliki petek; ta je hiter, oni počasen;
ta molčeč, oni zgovoren … Starejši se je držal doma
in je pridno delal, mlajšega je mikal širni svet.
Če bi nam bilo naloženo, da se odločimo za enega
od njiju, bi bili v zadregi. Nobeden namreč ni samo
dober ali samo slab, vsak ima kaj za pohvalit in
za pograjat. Ljudje imamo angelska in demonska
nagnjenja, nobeden od nas pa ni ne angel ne demon. Tudi najboljši ima kaj slabega in najslabši kaj
dobrega. Če se sami v sebi borimo proti zlu in nam
vedno ne uspeva zmagovati, moramo vedeti, da se
prav to dogaja tudi drugim. Kadar tega nočemo razumeti, smo podobni starejšemu bratu, ki je imel
sebe za pravičnega, do mlajšega pa je bil trd. Prav
s tem je dokazal, da ni nič boljši od njega.
»Vse, kar je moje, je tvoje,« je rekel oče starejšemu sinu. Očetovski radodarnosti mora ustrezati
sinovska velikodušnost. Eno pa je, česar nam Oče
ne more dati, temveč mora biti naša skupna skrb:
da se imamo radi, kljub medsebojni različnosti. Ta
nas ne sme odtujevati, ampak povezovati, saj smo
ena družina. Življenje bo lepo samo toliko, kolikor
bomo drug drugega poskušali razumeti, se sprejemati in vzljubiti.
(F. Cerar: Beseda da Besedo)

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

24. NEDELJA MED LETOM, 15. 9.
Nedelja svetniških kandidatov.
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta.
SREDA, 18. 9.
10.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblična kateheza: Knjiga Razodetja
se bliža koncu (zaradi prenove zvonika bo
srečanje potekalo v župnijski pisarni!)
25. NEDELJA MED LETOM, 22. 9.
Slomškova nedelja.
10.00 – Slovesnost zakonskih jubilejev. →
____________________________________

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

SREČANJE MLADIH V STIČNI

Prve vaje bodo v torek 17. 9. ob
17.55 na pevskem koru (po končanju
obnove zvonika pa v Cirilovi sobi).
Člani zbora skupaj z zborovodkinjo
Magdaleno Kos vabijo nove člane.

Na srečanje, ki bo 21. 9., vabljeni naši
birmanci, srednješolci, študenti in
drugi mladi. Dobimo se ob 7.00 pred
glavnim vhodom v cerkev, potem pa
gremo na vlak (cena povratne
vozovnice je 7 €). Vlak se vrne ob
19.35. Več na: www.sticna.net

MINISTRANTI
V petek 20. 9. se ob 17.30 pričnejo
redne ministrantske vaje, ki bodo
potekale v zakristiji. Vabljeni vsi
fantje, ki bi želeli služiti Bogu pri
oltarju.

MAŠNI NAMENI
24. teden med letom (15.9.-20.9.)

ZAKONSKI JUBILEJI

8.00 za farane

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.

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

PON
19.00 za + Heleno Mikeln
16.9.
≈ za dobrotnike in samostansko druž.

VEROUČNI UČBENIKI

8.00 za vnuka Petra

TOR
19.00 za + Mijo Cvetko
17.9.
≈ po namenu

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

8.00 na čast sv. Jožefu

SRE
19.00 za + Staneta Mancinija – pogr.
18.9.
≈ v zahvalo za p. Regalata

OSNOVNOŠOLSKI VEROUK
Od ponedeljka naprej poteka osnovnošolski verouk
po objavljenem urniku. Do zaključka prenove zvonika
bo verouk za 1. in 2. razred potekal v prostoru
Karitas (kletni prostor župnišča na Kuzmičevi 6), za
ostale razrede osnovnošolskega verouka pa v cerkvi
– v kapeli Žalostne Matere Božje.
Tudi letos ste povabljeni k prispevku za katehetsko
gradivo ter za ogrevanje in čiščenje veroučnih
učilnic, ki znaša 20 €. Veroučencem želimo
blagoslova in vse dobro v novem šolskem in
veroučnem letu.

8.00 za Marijo Horvat

ČET
19.00 za + Franca Ulčarja
19.9.
≈ za + Aleša Dovča

SREDNJEŠOLCI
V tem tednu bomo pričeli z
mladinskim veroukom za
srednješolce 1., 2. in 3. letnika.
Prvo srečanje srednješolske
veroučne skupine bo tako 18. 9.
ob 19.45 v prostoru Karitas v
župnišču.

PET 8.00 za + iz družine Zabukovec
20.9. 19.00 za + iz družine Zalar
SOB 8.00 po namenu
21.9. 19.00 za žive iz družine Ulčar – za zdravje
8.00 za + Stanka Malešiča

NED
10.00 za + Katarino Lavš Mejač
22.9. 19.00 za farane

