† NEDELJA

SVE TNIK TEDNA

sv. Filemon,
laik

Sv. Flora in Marija († 851),
mučenki, godujeta 24. novembra

22. november

† PONEDELJEK

23. november

sv. Cecilija Yu So-sa,
vdova mučenka
† TOREK

24. november

sv. Flora in Marija,
→
mučenki
† SREDA

25. november

sv. Elizabeta Achlin,
tretjerednica
† ČETRTEK

26. november

sv. Alipij,
stilit
† PETEK

27. november

sv. Valerijan Oglejski,
škof
† S O B O TA

28. november

sv. Jakob iz Marke,
frančiškan

F

lora je odraščala pri očetu muslimanu in materi kristjan
ki v islamizirani Španiji. Mati jo je na skrivaj krstila in
vzgojila v krščanstvu. Po materini smrti je Florin brat odkril,
da je kristjanka, in jo izdal oblastnikom, ki so ji za kazen iz
pulili lase. Uspelo ji je pobegniti in se zateči k sestri, toda ko
so oblasti začele izvajati pritisk na vse, ki so ščitili kristjane, je
pobegnila v Kordovo.
Flora je v cerkvi, kjer se je skrila, spoznala Marijo, kris
tjanko, katere brat je bil mučeniško umorjen. Dekleti sta si
podelili življenjsko zgodbo. Vzajemno sta se tako opogumili,
da sta šli h krajevnemu kadiju oz. sodniku in se pred njim jav
no opredelili kot kristjanki. Kadi ju je zaprl in jima zagrozil,
da ju bo prodal za sužnji v prostitucijo, če se ne odpovesta svoji
veri. Vendar je Flora pogumno odgovorila: »Bogu sem oblju
bila čistost svojega telesa, da bi se nekega dne lahko veselila
v njegovi poročni postelji.«
V zaporih sta se dekleti spoprijateljili z Evlogijem, du
hovnikom, poznejšim škofom in mučencem. Opogumil ju je,
naj pred kadijevimi grožnjami ostaneta odločni. Obljubili sta
mu, da bosta molili za njegovo izpustitev. Dekleti sta bili ob
glavljeni, njuni deviški telesi pa sta ostali nedotaknjeni. Šest
dni pozneje je bil Evlogij s še drugimi zaporniki izpuščen na
prostost.
Usmiljeni Oče, na priprošnjo svete Flore in Marije mi najdi
takšno družbo, ki me bo spremljala v vseh težavah.
Vir: Magnificat 10/2016

• Vabljeni k ogledu izseka (teaserja) dokumentarnega filma Plečnikov skriti biser, ki bo

premierno prikazan enkrat po koncu epidemije:
https://www.youtube.com/watch?v=H_Fl50jxoAI.

• To so zadnja Oznanila, ki smo jih v tem cerkvenem letu pripravljali za Bežigradom.
Hvala br. Miranu Špeliču za bogato vsebino iz zakladnice cerkvenih očetov ter naši obli
kovalki Pavli Bonča za oblikovanje in postavitev.
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Pridi tvoje kraljestvo!

sladka beseda! Z njo odkrito Boga prosimo: naj se razkro
pi nasprotna bojna vrsta, naj izgine falanga tujcev, naj bo
odpravljena vojna mesa zoper duha; telo naj ne bo oporišče
sovražniku duše. Naj se mi prikaže kraljevska moč, angelska roka, tisoči
uravnavajočih vladarstev, desettisoči teh, ki mi stoje ob desnici, da na
nasprotnikovi strani pade tisoč bojevnikov. Mnogoštevilen je sovražnik,
toda strašen le za tiste, ki so brez tvojega zavezništva; nepremagljiv je,
dokler je napadeni sam. Kadar pa se pojavi tvoje kraljestvo, pobegneta
žalost in vzdihovanje ter namesto njiju stopijo življenje, mir in veselje. Ali
tisti, ki prosi, da bi prišlo kraljestvo, ne kliče zavezništva Svetega Duha?
Sveti Duh je Kraljestvo.

Sv. Gregor iz Nise: Homilije o Gospodovi molitvi 3

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

e-pošta: zupnija_lj-bezigrad@rkc.si
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
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

34. NEDELJA MED LETOM – JEZUS
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 22. 11.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Sklep tedna zaporov.
Začetek tedna Karitas.
PONEDELJEK, 23. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
ČETRTEK, 26. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
1. ADVENTNA NEDELJA, 29. 11.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Nedelja Karitas in sklep tedna Karitas.
Nabirka je namenjena potrebam Karitas.
___________________________________
NAVODILA NAŠIH ŠKOFOV
Slovenski škofje so 13. 11. podali nova Navodila za
preprečevanje epidemije covid-19.
Svete maše z ljudstvom so še vedno do nadaljnjega
odpovedane. Cerkev bo še naprej odprta vsak dan od
8.10 do 19.00 za osebno molitev. Do nadaljnjega je v
njej »dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika
ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.«
Obhajilo je »dovoljeno deliti zgolj in samo posamično
– enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega
gospodinjstva.« V skladu s tem delom navodila bo
mogoče individualno prejeti obhajilo vsak dan med
8.00-8.10 ter 19.00-19.10 v Parku miru pred cerkvijo.
Kdor bo prišel skozi park k obhajilu, naj se sam
pripravi z molitvijo kesanja in očenaša ter takoj po
prejemu zapusti Park miru. Prosimo torej, da se

sprehodite skozi in se v parku ali
cerkvi ne zadržujete. Enako velja za
nedeljo med 11.00 in 12.00. Hvala, ker
ste že do zdaj spoštovali in upoštevali
navodila v skrbi za zdravje vseh nas.
Duhovniki
vsak dan zasebno
mašujemo po namenih, ki ste jih
darovali in so tudi objavljeni. Mašne
namene pa lahko naročite tudi po
telefonu ali po e-pošti.
Za prejem zakramenta bolniškega
maziljenja in svete spovedi se lahko
dogovorite po telefonu ali pridete v času dežurstva v spovednico/krstilnico.

OBLETNICA POSVETITVE
CERKVE
Obletnico posvetitve naše cerkve smo
16. 11. zaradi razmer obhajali na prav
poseben način. Ob 20.00 se je preko
spleta povezalo 73 domov (pri čemer
je bilo v glavnem več ljudi pri enem

nas vse varuje in blagoslavlja, še
posebej vse obolele, osamljene in
preizkušane ter naj nakloni moč vsem
našim zdravstvenim delavcem.
34. TEDEN MED LETOM
22. 11. – 29. 11.
NED 10h za + Mesojedec
22.11.
10h za + Jožeta in Angelo Parkelj
10h za farane
PON
23.11.

TOR
24.11.

SRE
25.11.

ČET
26.11.

PET
27.11.

računalniku) v molitvi – v prepevanju,
poslušanju Božje besede ter premišljevanju o sedmerih darovih Svetega
Duha. Tako so bila tudi naša domača
svetišča povezana ne samo preko
spleta, ampak predvsem v Svetem
Duhu. To novo izkustvo, v katero nas
je prisilila epidemija, nam je pokazalo,
da cerkev ni zgradba, ampak smo
Cerkev mi, združeni v Gospodu. Naj

SOB
28.11.

~

za + iz nov. pisem

~

za + Andreja Zavašnika

~

po namenu

~

za družino Pavlič in Možina

~

za + Tatjano Novak in
Milana Krančana

~

za + Marjano Savinšek

~

za + Kristo Schaubach

~

za + iz nov. pisem

~

za + Francko Šurk

~

za + Štefko Sever

~

za + Amalijo in Ivana Blatnik

~

za + Karla Kapša

~

za + iz nov. pisem

~

za + Savino Milič
Gospodjinački - pogr.

~

za + Cilko Brulc

~

ob zlati poroki

~

za + Sonjo in Mirka
Ranogajec

~

po namenu

NED 10h za + iz družine Dokler
29.11.
10h za + Amalijo in Ivana Blatnik
10h za farane

