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B E S E D A  O Č E T O V

. O Z N A N I L A .

S V E T N I K  T E D N A

S imeon je bil prvi izmed stilitov ali stebrnih svetnikov. Za 
vstop v samostan se je odločil pri šestnajstih. Dve leti 

pozneje so ga prosili, naj odide, saj so bile njegove skrajne 
oblike pokore prezahtevne za samostan. Simeon si je zato 
omislil samotišče, tam ostal vse življenje in se v postnem času 
popolnoma odpovedal hrani. Ob koncu prvega posta je na 
velikonočno jutro obležal v nezavesti. Na srečo so ga našli 
menihi in ga oživili z evharistijo ter nekaj listi zelene solate.

Po treh letih v samotišču se je Simeon odpravil v puščavo 
in se tam priklenil na skalnato goro. Toda vedno pogosteje so 
ga oblegali obiskovalci, zato si je kakih 30 kilometrov stran od 
današnjega Aleppa v Siriji zgradil trimetrski steber iz kamna. 
Živel je na plošči na vrhu stebra in skoraj ves čas stal. Sčasoma 
si je Simeon naredil višje stebre. Ko je po 37 letih puščavni
škega življenja umrl, je živel na 15metrskem stebru. 

Kljub skrajnemu mrtvičenju so ga njegovi sodobniki zelo 
spoštovali. Množice, ki so prihajale poslušat njegove pridige 
dvakrat na dan, so pričevale, da je bil do grešnikov usmiljen. 
Svetoval je celo cesarjem in svaril krivoverce. Okoli njegovega 
stebra so zgradili cerkev in samostan. Nedavno so ta povsem 
razrušeni kraj zasedle skupine skrajnežev. 
Nebeški Oče, na priprošnjo sv. Simeona Stilita starejšega zlij 
moje trpljenje s trpljenjem Svojega Sina. 
     Vir: Magnificat 2/2016

30. avgust 
sv. Fijaker, 
puščavnik         

†  P O N E D E L J E K

31. avgust 
sv.  Rajmund Nonat, 
redovnik                               

†  T O R E K

1. september 
sv. Simeon Stilit,  
asketski samotar     →                           

†  S R E D A

2. september  
bl. mučenci francoske 
revolucije    

†  Č E T R T E K

3. september 
sv. Janez Pak Hu-jae, 
mučenec 

†  P E T E K

4. september 
sv. Mojzes, 
postavodajalec           

†  S O B O T A

5. september 
sv. Kvint,  
mučenec 
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Kako se odpovem sebi 

Pa mi reče kdo: »Kako se odpove sebi, kdor se ljubi?« Bog pa mu 
reče: »Naj se odpove sebi, če se ljubi. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo 
izgubil.« Ukazal je on, ki ve, kaj ukazuje; zna svetovati tisti, ki je vse 

to postavil; in zna popraviti tisti, ki je vse ustvaril.
Kdor ljubi, izgubi. Žalostno je izgubiti, kar ljubiš. Vendar pa tudi kmet 
izgubi to, kar poseje. Kdor torej ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor išče 
sadu v njem, naj ga poseje. To pomeni odpovedati se sebi, da s sprevrženo 

ljubeznijo do sebe ne izgubiš življenja.
Ni ga, ki se ne bi ljubil; toda truditi se je treba za pravo ljubezen in se izo
gibati sprevržene. Kdor se namreč vzljubi tako, da odžene Boga, tudi ne 
ostane sam pri sebi, ampak odide tudi od sebe. Izžene se iz svojega srca, ko 
prezira notranjost in ljubi le zunanjost. … Ker torej zaničuje Boga, da lah
ko ljubi sebe, ljubi zunaj tisto, kar ni on sam, in s tem zaničuje tudi sebe.

Avguštin: Govor 330, 2-3

Sv. Simeon Stilit starejši († 459), asketski samotar,  
goduje 1. septembra

•  Vabljeni na ROMANJE s kolesi na Brezje, ki bo 12. septembra. Štartali bomo izpred 
bežigrajske cerkve ob 7.00. Prijave zbira Uroš Ranfl na: uros.ranfl@gmail.com.
•  V septembru in oktobru bo na več »Plečnikovih lokacijah« potekal projekt Plečnik in 

a-cappella. Med drugim bodo pri Sv. Cirilu in Metodu za Bežigradom 17. septembra ob 
20.30 nastopili Bee Geesus in Nuška Drašček, nato pri Sv. Frančišku v Šiški pa 1. oktobra 
ob 20.30 Komorni zbor KGBL.
•  STIČNA MLADIH 2020 NA VIČU – 19. septembra 2020 bo potekala 39. STIČNA 

MLADIH, tokrat v prilagojeni izvedbi na 34 lokacijah po Sloveniji. Srečanje bo gostila 
tudi ŽUPNIJA LJUBLJANA VIČ. Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos za vse 
udeležence obvezna spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva do 13. septembra 2020 na sticna.
net. Več si lahko preberete na spletni strani Stične mladih.
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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 

 

22. NEDELJA MED LETOM, 30. 9. 
 
ČETRTEK, 3. 9. 
Četrtek pred prvim petkom. 
18.00 – Molitvena ura za duhovne poklice. 
 
PETEK, 4. 9. 
Prvi petek v mesecu: obhajanje po domovih. 
 
SOBOTA, 5. 9. 
Prva sobota v mesecu. 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 6. 9. 
Posebna nabirka za gospodarske potrebe. 
____________________________________ 
 
VEROUČNI URNIK IN PRIJAVNICA 
Na policah z verskim tiskom je natisnjen nov 

pastoralni in veroučni urnik (ki je bil objavljen v 

preteklih Oznanilih), pa tudi prijavnice za vpis v prvi 

razred veroučne šole. Oboje je objavljeno tudi na 

župnijski spletni strani. 

 
ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA 
V novo katehetsko leto bomo vstopili z mašo 13. 9. ob 

10.00. Otroci so povabljeni, da pri maši prinesejo k 

blagoslovu šolske torbe in potrebščine. Z rednim 

osnovnošolskim veroukom naj bi pričeli v tednu od 

14. 9. naprej. V tem tednu naj bi s srečanji pričele tudi 

ostale skupine: ministranti, srednješolci, Otroški 

pevski zbor in Mladinski pevski zbor. Vse naj bi 

potekalo v skladu s Priporočili Slovenske škofovske 

konference, objavljenimi na njihovi spletni strani.  

 

ŽUPNIJSKA PISARNA 
Od 14. 9. naprej bo župnijska pisarna spet odprta po 

rednem urniku uradnih ur ob torkih in četrtkih. Zaradi 

situacije s COVID-om lahko vsaj določeno 

administracijo urejamo tudi po e-

pošti: zupnija.lj-bezigrad@rkc.si 

Mašne namene sprejemamo po vsaki 

maši v zakristiji in v času uradnih ur v 

pisarni. Za prijavo pogreba ali za 

drugo nujno zadevo se lahko kadarkoli 

oglasite v župnišču. 

 

VERDRENG 
Vabljeni 13. 9. ob 11.00 k maši in 

slovesnosti v spomin na trpljenje žena 

v nekdanjem ženskem prisilnem 

delovnem taborišču v kočevski vasici 

Verdreng (leta 1955 preimenovana v 

Podlesje). V primeru dežja bo vse 

potekalo v cerkvi sv. Lenarta v 

Mozlju. 

 

P. REGALAT – JUBILANT 
Naš p. Regalat je pretekli teden 26. 

avgusta obhajal biserno obletnico 

redovništva, saj je na ta dan pred 

šestdesetimi leti v Novem mestu imel 

prve redovne zaobljube.  

 
P. Regalat z magistrom p. Karlom Dijakom in 

sonovincem p. Leopoldom Grčarjem l. 1960. 

Hvaležni p. Regalatu za zgled 

zvestobe zaobljubam in za vse, kar 

prejemamo po njem, mu želimo 

predvsem zdravja in moči. Naj ga 

Gospod še naprej spremlja s svojim 

blagoslovom in ga ohranja med nami 

čilega in zdravega. 

ZAKONSKI JUBILEJI 
Slovesnost zakonskih jubilejev bomo 

obhajali v nedeljo 27. 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. 

22. TEDEN MED LETOM 

30. 8 – 6. 9. 

NED 

30.8. 

 

8h za farane 

10h za + Ireno Šramel in sorod. 

19h po namenu 

PON 

31.8. 

8h za + Metko Zdešar    

19h za + Antona in Marjanco 

Kavčič 

~ za + starše Sever    

TOR 

1.9. 

8h v čast Sv. Duhu za Toneta 

19h po namenu DB    

~ za zdravo pamet    

SRE 

2.9. 

8h za + Marijo Ramovš 

19h za + Rozko Mayer 

~ za blagoslov v zakonu 

ČET 

3.9. 

8h za duhovne poklice 

19h za + Anico Zver - 7. dan 

~ za zdravje na duši in telesu 

PET 

4.9. 

8h za + Jožeta Schalamuna 

19h v zahvalo za Božje varstvo    

~ za + iz družine Kuntner 

SOB 

5.9. 

8h po namenu v zahvalo (BA) 

19h za + Angelo Žižek 

~ za dobrotnike in sam.  družino 

NED 

6.9. 

8h za farane 

10h za + Rajka Müllerja 

19h za + Draga Svetka     

https://katoliska-cerkev.si/priporocila-slovenske-skofovske-konference-za-izvajanje-zupnijske-kateheze-verouka-v-katehetskem-letu-202021
https://katoliska-cerkev.si/priporocila-slovenske-skofovske-konference-za-izvajanje-zupnijske-kateheze-verouka-v-katehetskem-letu-202021
mailto:zupnija.lj-bezigrad@rkc.si

