w
† NEDELJA

13. oktober
sv. Gerald,
vitez
† PONEDELJEK

14. oktober
sv. Kalist,
papež in mučenec
† TOREK

15. oktober
sv. Terezija Avilska,
karmeličanka
† SREDA

16. oktober
sv. Gal,
opat in puščavnik
† ČETRTEK

17. oktober
sv. Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec
† PETEK

18. oktober
sv. Luka,
evangelist
† S O B O TA

19. oktober
sv. Pavel od križa,
duhovnik

Spovednikova noč
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Zmaga upanja
»Trpljenje je trdnjava ateizma,« je napisal pesnik Georg
Büchner. Veliko ljudi je, ko so se znašli iz oči v oči
s trpljenjem, ugotovilo, da morajo iz svojega pogleda na
svet črtati »hipotezo boga«. V redu, črtajmo jo: pa se je s
tem zmanjšala stopnja trpljenja v svetu? Ali pa se je samo
zmanjšala moč upanja in je zlo dobilo priložnost, da
zmaga ne samo v zunanjem svetu, ampak da tudi v človeška srca zagrize s cinizmom in obupom …
ŽE VESTE?

(Družina, 2017)

V soboto, 19. oktobra, vabita župniji Šiška in Bežigrad
na romanje na avstrijsko Koroško (Vetrinj, Celovec:
deželni zbor, grad Ostrovica, Gospa Sveta), ki ga bo vodil mag. Jurij Emeršič. Odhod avtobusa ob 7.30 od Plečnikovega stadiona na Vodovodni oz. 7.40 izpred cerkve
sv. Frančiška. Cena romanja je 47 €. Prijave sprejemamo
v župnijski pisarni v Šiški ali za Bežigradom, lahko pa
tudi na naslovu: zupnija.lj-bezigrad@t-2.net.
Društvo prijateljev Svete dežele vabi na martinovanje v
Beltince v soboto, 16. novembra. Odhod avtobusa ob 7.30
z avtobusne postaje (pri štev. 30), ali ob 7.45 z Dolgega mostu. Prispevek 45 €, za otroke do 12. leta 25 € (prevoz, Martinova pojedina z vinom in živo glasbo). Predviden povratek do 18.00. Prijave: v pisarni komisariata, Tržaška c. 85.
KOTIČEK ZA MOLITEV

Kaj lahko narediš, da dosežeš tišino in umirjenost? Določi
si ure v dnevu za molitev. Ni treba vedno moliti desetk, za
začetek izberi krajšo molitev, ki jo lahko večkrat v dnevu
ponoviš. Ali pa si najdi čas za daljšo molitev ob koncu tedna.
Drži se časa, ki si ga izbereš. Če ti ne uspe vedno biti v tišini,
vseeno pozdravi Boga. To lahko narediš s kratkim stavkom,
ki si ga izbereš za svojega. Recimo: Dragi Bog, bodi z mano
pri vsem, kar počnem. Počasi se bo tvoje telo naučilo teh
besed in opazil boš, da jih v mislih spontano izrekaš.
(Katekizem katoliške Cerkve, 344, 354)

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

•

SAMO EDEN OD DESETIH
Lk 17,11–19

Ozdravljenih je bilo deset, zahvalit pa se je prišel
samo eden. Nad brezbrižnostjo devetih smo začudeni. Če pa se skušamo vživeti v katerega od
njih, bomo morda našli v njem prepričanje, da se
nima za kaj zahvaljevati. Ko je bil rešen gob, mu
ni bilo nič podarjeno, temveč le vrnjeno nekaj, do
česar je imel pravico.
Ali ne razmišlja podobno mnogo (9:1) ljudi?
Ne samo da se Bogu ne zahvaljujejo, celo vsako
misel nanj zavračajo. Prepričani so, da bi Bog,
če je, moral vsakomur, ki ga v bivanje pokliče,
dati vse, kar mu pripada, in umakniti vse, kar
mu bivanje otežuje. Devet gobavcev bi po takem
prepričanju moglo Jezusu kvečjemu očitati, zakaj
je sploh dopustil, da so za gobavostjo zboleli, če
pa je že to dopustil, zakaj je tako dolgo odlašal
z ozdravljenjem.
Kaj naj k temu rečemo?
Odgovoril je Jezus, ko je tistemu, ki se mu je prišel
zahvalit, dejal, da ga je rešila njegova vera. Deveteri so pač ravnali, kakor so, ker niso imeli vere.
(p. 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

28. NEDELJA MED LETOM, 13. 10.
17.00 – Srečanje voljenih članov ŽPS štirih
frančiškanskih župnij pri frančiškanih v Šiški.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.

misijonarji. Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje pa bo
potekalo v župniji Murska Sobota
20.10. ob 15.00.

SREDA, 16. 10.
10.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblična kateheza: Razodetje.

ŽIVI IN DELI KRISTUSA

SOBOTA, 19. 10.
7.30 – odhod na župnijsko romanje na
avstrijsko Koroško.→
29. NEDELJA MED LETOM, 20. 10. –
Misijonska nedelja →
____________________________________
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA AVSTRIJSKO
KOROŠKO
Skupaj z župnijo Šiška bomo 19. 10. romali na
avstrijsko Koroško (Vetrinj, Celovec: Deželni zbor,
grad Ostrovica, Gospa Sveta, kjer bomo imeli sveto
mašo). Vodil nas bo naš župljan g. mag. Jurij Emeršič.
Odhod avtobusa ob 7.30 ob Plečnikovem stadionu
na Vodovodni. Cena romanja je 47 € in vključuje tudi
ogled gradu Ostrovica in kosilo v njem. Prijave
sprejemamo v župnijski pisarni in zakristiji po vsaki
maši.

MISIJONSKA NEDELJA
Kot je že v navadi, bo na misijonsko nedeljo nabirka
namenjena za misijone. Po vsaki maši si bomo lahko
ogledali desetminutni film Junakinje iz Buccama, ki
nam ga je posredovalo Misijonsko središče. Vabijo
nas tudi k ogledu misijonske razstave, ki si jo lahko
ogledate vsak dan, vključno do 3. 11. v Zavodu sv.
Stanislava. 16. 10. bo misijonska maša pri
frančiškanih na Tromostovju, po njej pa pogovor z

6.40 se zberemo na železniški postaji v
Ljubljani in se ob 6.52 z vlakom
odpravimo do Kranja. Od Kranja do
Brezij gremo peš. Ob 12h bo na
Brezjah maša, nato pa kosilo
(enolončnica – okoli 6 €) v bližnji
gostilni. Zaradi števila kosil in
organizacije prevoza nazaj se,
prosimo, prijavite pri gospe Marti Rus
na 040 269 885 najkasneje do petka
8. 11. Lepo vabljeni.

V naši župniji bodo v novembru in
decembru potekala srečanja »Živi in
deli Kristusa« – seminar za
poglobitev osebne vere. Seminar je
razdeljen v pet četrtkovih srečanj:
14. 11., 21. 11. 28. 11., 5. 12. in
12. 12. Potekal bo od 19.30 do 21.30
v Metodovi sobi (1. nadstropje
zvonika). Vodita ga zakonca
MAŠNI NAMENI
Pavla in Paul Tootil. Lepo
28. teden med letom (13.10.-20.10.)
vabljeni!
8.00 za farane

ROMANJE V ASSISI
Vabljeni na romanje z
avtobusom v Assisi za
posameznike in pare, ki bo od
27. do 31. 10. 2019. Nastanitev
bo v romarskem hotelu Villa
Santa Tecla. Možnost vstopa na
avtobus na različnih lokacijah
(po dogovoru). Okvirna cena
romanja: 300 € (všteta
nastanitev s polnim penzionom
in vožnja). Število udeležencev je
omejeno. Prijavite na 040 351
236 ali po mailu:
info@centerskupaj.si Ostale
informacije sledijo ob prijavi.

PEŠ ROMANJE NA BREZJE
Ponovno bomo romali peš na
Brezje in sicer v soboto 9. 11. Ob

NED
10.00 za + Rafaela Kraševca
13.10. 19.00 za + Mirka Ranogajca in sorodnike
8.00

za + Francko Slapar, Kristino in Nevenko Francelj

PON
19.00 za + Staneta Mancinija
14.10. ≈ za + Aleša Dovča
8.00 za + Marijo Pavček

TOR
19.00 po namenu
15.10. ≈ za + starše in sestre Smonig
SRE 8.00 v zahvalo
16.10. 19.00 za + Papa in Balkovec
ČET 8.00 za + iz družine Žakelj
17.10. 19.00 za srečen porod in blagoslov.
8.00 za + Ajdovnik

PET
19.00 za + Jožeta Slokarja
18.10. ≈ za + Aleša Dovča
8.00 za + Vidmar in Luzar ter za zdravje

SOB
19.00 za + Marijo Ercigoj – obl.
19.10. ≈ za dobrotnike in sam. družino

8.00 za + Avgusta in starše Stražišar

NED
10.00 za farane
20.10. 19.00 za + Anico in Poldeta Milač in sorod.

