† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

21. november

Darovanje Device
Marije
† PONEDELJEK

22. november

sv. Cecilija (Cilka),
mučenka
† TOREK

23. november

sv. Kolumban,
irski misijonar
† SREDA

24. november

sv. vietnamski
mučenci
† ČETRTEK

25. november

sv. Katarina
Aleksandrijska
† PETEK

26. november

sv. Leonard
Portomavriški
† S O B O TA

27. november

sv. Modest in
Virgil, škofa

P. Pashal (Franc) Gorjup

R

(* 1. 12. 1933, Pogled, ŽU Moravče,
+ 6. 7. 2021, Ljubljana)

odil se je v verni kmečki družini. Pri frančiškanih v Ljub
ljani je postal zakristan in obiskoval večerno gimnazijo.
Rad je imel rože in je vneto skrbel za urejenost cerkva. Za
Bežigradom je začel delati z ministranti, pripravljal srečanja,
kateheze, izlete, taborjenja in duhovne vaje pri Sv. Mohorju
nad Moravčami in v naših samostanih, letovanja ob morju
in tako povezoval ministrante iz vse Slovenije. V Družini je
začel objavljati ministrantski kotiček. Vzgojil je veliko bo
dočih frančiškanov. V Kamniku je bil prefekt Serafinskega
kolegija; tamkajšnji fantje so dali pobudo za Živi rožni ve
nec. Zelo je želel postati duhovnik. Postal je diakon (1975),
leta 1993 pa je dokončal izobrazbo in bil v Šiški posvečen v
duhovnika. Na Sveti Gori je bil gvardijan, pobudnik mari
janskega muzeja in v Kamniku spet gvardijan in vikar ter
je skrbel za obnovo samostana. Bil je velik častilec Jezusa v
evharistiji in Matere Božje, redoljub, ki je zahteval urejenost
tudi od drugih duhovnikov. – Počiva na Žalah v Kamniku.
•
S to številko

ŽUPNIJSKIH OZNANIL

zaključujemo cerkveno liturgično
leto. Za zunanjo stran je bila v tem
cerkvenem letu odgovorna župnija
Marijinega oznanjenja, zdaj pa
»štafeto« predajamo župniji Vič.
Zahvaljujem se sodelavkama
Pavli Bonča in Andreji Peček,
ki sta pomagali pri oblikovnem
in slovničnem urejanju;
zahvala pa velja tudi vsem vam, ki
ste Oznanila blagohotno sprejemali.
Naj Bog blagoslovi prehojeno pot
in navdihuje pot pred nami!
p. Pavle

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
• T R O M OS TOVJ E • V I Č • Š I Š K A • B E ŽI G R AD •
21. N O V E M B E R 2021 • 3 4 . N E D E L J A M E D L E T O M

S

Ti nisi vsiljiv z bližino,
Ti me ne predalčkaš,
Ti ne zahtevaš vračila za ljubezen,
Ti nisi ljubosumen na druge ljubimce;

N A S M E H : )

Študent je na izpitu.
»Nisem ravno zadovoljen
z vašim znanjem, zato
izpita danes niste opravili,«
reče profesor študentu.
Študent mu odgovori:
»Gospod profesor, naj vas
opozorim, da ste tik pred
tem, da zagrešite prevaro.«
Profesor začudeno pogleda
študenta in vpraša: »Kako
je to možno?« Študent mu
pojasni: »Po kazenskem
zakoniku zagreši prevaro
tisti, ki zlorabi neznanje
drugega, da bi mu škodil.«

amo Ti lahko kraljuješ
v mojem srcu:

ker mi daješ dostojanstvo,
ker mi podarjaš pogum,
ker mi vedno odpuščaš,
ker me vselej razumeš;

P. Darko Ž.

Z A
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tako potrpežljiv si ob mojih zamudah,
tako ranjen ob mojih padcih,
tako velikodušen ob mojih prošnjah,
tako miren ob mojih zavrnitvah;

Pilat mu je rekel:
»Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus mu je odgovoril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem zato rojen in sem prišel
na svet zato, da pričujem
za resnico.«
Jn 18,37

Tebi ne zmanjka sočutja,
Tebi ne zmanjka usmiljenja,
Tebi ne zmanjka zaupanja,
Tebi ne zmanjka kapelj krvi zame.

pj

Vem, da si kralj nebogljenih,
domačin prostitutk in cestninarjev,
iskalec zablodelih in obupanih
in prijatelj meni, grešniku.

AV E , G R AT I A P L E N A !

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

e-pošta: zupnija_lj-bezigrad@t-2.net
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
Sobota: 8.00
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.
ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob četrtkih 8.30-9.00 in
17.00-18.00. Za obisk pisarne se
lahko tudi vnaprej dogovorite po
telefonu. 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, 21. 11. –
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
19.45 – V cerkvi bo potopisno predavanje g.
Boštjana Sterleta: Madeira. →
Začetek tedna Karitas. →
1. ADVENTNA NEDELJA, 28. 11.
10.00 – Pri maši bodo v novo službo
umeščeni novi člani Župnijskega
pastoralnega sveta.
____________________________________
TEDEN KARITAS
S Tednom Karitas bomo obeležili 31. obletnico
organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji.
Letos nas nagovarja geslo »SRCE, ki sprejema« in
opozarja na osnovno človeško potrebo po bližini. Pri
mašah bomo prisluhnili nagovorom, ki so jih pripravili
za ta teden. V sredo 24. 11. pa bo potekal dobrodelni
koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v
dvorani Golovec v Celju. Koncert bosta v živo
prenašala RTV Slovenija in Radio Ognjišče.
Gospa Helena Rejc, vodja naše Župnijske Karitas
Bežigrad, je pripravila povzetek Okvirna merila in
pravila za dodelitev materialne pomoči … Prispevek
je v celoti bil objavljen v Zborniku Škofijske Karitas
Ljubljana 27. 3. 2021, k tokratnim Oznanilom pa je
priložen povzetek. →
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za Župnijsko
in Škofijsko Karitas. Poleg darovanja za vse, ki so
potrebni finančne in materialne pomoči, vas vabimo,
da se pridružite naši župnijski ekipi prostovoljcev, ki
tedensko razdeljujejo pomoč. Tudi na tak način lahko
konkretno izkažete pomoč. Naša ekipa prostovoljcev
je »kadrovsko podhranjena«, zato res vabimo nove
sodelavce, še posebej mlajše upokojence, da se
pridružite.
Hvala vsem, ki delujete pri Župnijski Karitas Bežigrad
in vsem, ki z darovi omogočate pomoč.

SV. CECILIJA

MARIJA ROMARICA

Ob prazniku sv. Cecilije, zavetnice
cerkvene glasbe, so po navadi pri maši
sodelovali vsi glasbeni sodelavci iz
župnije. Letos zaradi okoliščin epidemije to sodelovanje in srečanje po
maši žal odpade. Našim pevcem in
glasbenikom se zahvaljujemo za ves
trud v teh okoliščinah in jim želimo
blagoslova in ustvarjalnih navdihov.

Z začetkom adventa se na pot po naših
domovih odpravlja Marija romarica.
»Povabite« Marijo na svoj dom in se
vpišite na seznam v zakristiji.

ADVENTNI VENČKI
V preteklem tednu je gospa Jožica
Zdešar organizirala izdelovanje adventnih venčkov, ki so jih letos zaradi
epidemije individualno izdelovale
naše prostovoljke. Adventni venčki
vam bodo na razpolago od 21. 11.
naprej. Darovi, ki se bodo zbrali od
adventnih venčkov, bodo namenjeni
potrebam Župnijske Karitas.
Družinske delavnice izdelovanja adventnih venčkov letos zaradi okoliščin
ne bo.

POTOPIS: MADEIRA
Naš ključar g. Boštjan Sterle bo
ponovno pripravil potopisno predavanje. V nedeljo 21. 11. ob 19.45 nas
bo »popeljal« na Madeiro.

MOLITEV PREKO ZOOMA
V ADVENTU
Lani smo z adventom začeli z redno
vsakodnevno molitvijo po Zoomu.
Tudi letos bomo s tem nadaljevali.
Pridružite se nam ob 20.30. Povezava
je na spletni strani župnije ali tukaj.

34. TEDEN MED LETOM
21. 11. – 28. 11.
NED 8h za farane
21.11.
10h za + Primoža Mušiča
19h za + Marijo Tepina
PON 8h za + iz novembrskih pisem
22.11.
19h za + Branka Pavlina
~

za + Jano in Mikija Mustra

TOR 8h za nove duhovne poklice
23.11.
19h za + Bojano Kmetič – pogr.
~

po namenu

SRE 8h za + Jere
24.11.
19h za + iz novembrskih pisem
~

za pokojne brate iz hiše

ČET 8h za + iz molitvene skupine
25.11.
19h za + Nika Žuniča
~

za + Orel

PET 8h za + iz novembrskih pisem
26.11.
19h za + Jožeta Slokarja
~

za + Peček

SOB 8h za + iz družine Perovnik
27.11.
8h za + Antonijo Zemljič
~

za + Lenič

NED 8h za + Antona Halika
28.11.
10h za farane
19h za + Tatjano Švajger

