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

R odil se je v Kataloniji staršem iz delavskega razreda in se pri 
dvajsetih pridružil jezuitom. Izobraževal se je na gimnaziji 

v Palmi de Mallorci, kjer ga je poučeval tudi Alfonz Rodriguez, 
pobožni vratar in svetnik. Alfonz je Petra nagovarjal, naj gre mi-
sijonarit v novi svet.  

Tako je Peter leta 1610 odplul v Kolumbijo, kjer je bil posvečen. 
Svoje poslanstvo je začel v Cartageni med afriškimi sužnji, ki so 
jih pripeljali v tamkajšnje pristanišče. Sužnjem se je Peter na zunaj 
nedvomno zdel podoben belim zasužnjevalcem. Toda Peter se je, 
za razliko od njih, vtihotapljal v umazana ladijska podpalubja in jim 
prinašal zdravila, povoje in dobro hrano. V njem so lahko občudo-
vali nekoga, ki je iz ljubezni do njih počel tudi najbolj divje norije. 
Krščeval jih je in jih spovedoval. V 40 letih tega svojega delovanja 
je Peter krstil približno 300.000 ljudi. S pridiganjem na odprtem 
v središču mesta je nagovarjal tudi njihove lastnike. Po določe-
nem času se je poimenoval Petrus Claver, Aethiopum servus –  
Peter Klaver, suženj Afričanov.

Pred koncem življenja je zbolel za kugo. Zaupali so ga negi 
nekega malomarnega oskrbnika, vendar se Peter ni nikoli prito-
ževal. Po njegovi smrti so njegovo samostansko bivališče prepla-
vili bogati in revni, da bi karkoli odnesli kot relikvijo.
Nebeški Oče, na priprošnjo sv. Petra Klaverja mi dovoli, da temu  
obolelemu svetu prinašam ozdravitev.  
     Vir: Magnificat 5/2016

6. september 
sv. Zaharija, 
prerok         

†  P O N E D E L J E K

7. september 
sv.  Alpin, 
škof                               

†  T O R E K

8. september 
sv. Korbinijan, škof                            

†  S R E D A

9. september  
sv.  Peter Klaver, 
duhovnik               →

†  Č E T R T E K

10. september 
bl. Peter Avilski, 
frančiškan, mučenec 

†  P E T E K

11. september 
bl. Bonaventura 
Barcelonski, 
frančiškan            

†  S O B O T A

12. september 
bl. Apolinarij Franco, 
frančiškan, mučenec 
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Opomin in odpuščanje 

»Če tvoj brat greši zoper tebe, ga opozori, ...« In če te posluša, mu 
odpusti, človek! Bog ti to zapoveduje. Odpusti grehe! Nauči se 
prenašati žalitve in odpuščaj grehe, ko te kdo žali. Tako ne boš 

izgubil znamenja Božje moči, ki je vtisnjeno vate. Nič od tistega, česar ne boš 
odpustil drugemu, namreč tudi tebi ne bo odpuščeno.

Opomni in opozori kot sodnik, toda potem tudi odpusti kot brat; kadar je 
namreč ljubezen povezana s svobodo in svoboda z ljubeznijo, to odžene strah 
in potolaži brata. Kadar te ta užali, je razburjen; jeza ga je popadla, iz sebe je, 
izgubil je čut za človečnost. Kdor mu ne priskoči na pomoč spoštljivo, kdor 
mu ne pomaga potrpežljivo in ga ne zdravi z odpuščanjem, še sam izgubi 
zdravo pamet, zboli, je šibak, nima srca in pokaže, da ni sposoben dobrote.
Če je brat iz sebe, pripiši to bolezni. Če mu skušaš bratsko pomagati in tisto, 
kar počne, pripišeš njegovi razburjenosti, mu ne očitaj krivde, pač pa bra-
tu ponudi odpuščanje. Tako bo njegova rešitev tebi v čast in ti bo njegovo 
odpuščanje priskrbelo nagrado. Tudi tebi bo odpuščanje podeljeno zastonj.

Peter Krizolog: Govor 129

Sv. Peter Klaver († 1654), duhovnik, 
goduje 9. septembra

•  MAŠA ZA MAMICE – Z novim pastoralnim letom bomo za Bežigradom drugi torek v me-
secu spet začeli s sv. mašami za mamice z majhnimi otroki (seveda dobrodošli tudi očetje, babice …). 
Če bo vreme dopuščalo, bo sv. maša v Parku miru ob cerkvi in sicer 8. 9. ob 10.00. Vsakič je pol ure 
pred mašo tudi adoracija.
•  VERDRENG – Vabljeni v nedeljo, 13. 9. ob 11.00 k sv. maši in slovesnosti v spomin na trplje-

nje 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.
•  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 Ge-
esus 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 MLA-

DIH, 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 

 

23. NEDELJA MED LETOM, 6. 9. 
Posebna nabirka za gospodarske potrebe. 
 
TOREK, 8. 9. – Rojstvo Device Marije 
Maši kot običajno ob 8.00 in 19.00. 
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.  
Pol ure pred mašo bo adoracija. → 
 
SOBOTA, 12. 9. 
7.00 - Pričetek kolesarskega romanja na 
Brezje. → 
9.00 – Katehetski sestanek. 
19.30 Sestanek Župnijskega glasbenega 
sveta. 
 
24. NEDELJA MED LETOM, 13. 9. 
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta. 
19.00 – Maša v latinskem jeziku. 
____________________________________ 
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. dalje bo župnijska pisarna odprta po rednem 

urniku uradnih ur ob torkih in četrtkih. Zaradi situacije 

s COVID-om lahko vsaj nekaj administracije 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 drugo 

nujno zadevo se lahko kadarkoli oglasite v župnišču. 

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 

v župnijski pisarni. 

 

S KOLESI NA BREZJE 
Po lanskem uspelem romanju s kolesi 

na Brezje ga bomo skušali letos 

ponoviti, in sicer v soboto 12. 9. Zbor 

pod zvonikom za Bežigradom – odhod 

ob 7.00. Na Brezje bomo skušali priti 

do maše ob 10.00. V primeru slabega 

vremena ali pa če razmere ne bodo 

omogočale varne izvedbe, bo kolesar-

sko romanje odpadlo. Prijave g. Uroš 

Ranfl: uros.ranfl@gmail.com 

Povabite še druge! 

 

MAŠA ZA MAMICE 
Z novi pastoralnim letom bomo drugi 

torek v mesecu spet pričeli z mašami 

za mamice z majhnimi otroki (seveda 

dobrodošli tudi očetje, babice …). Če 

bo vreme dopuščalo, bo maša v Parku 

miru ob cerkvi, in sicer 8. 9. ob 10.00. 

Vsakič je pol ure pred mašo tudi 

adoracija. 

 
VEROUČNI UČBENIKI  
Kdor svojega rabljenega učbenika za 

4., 5., 6. in 7. razred verouka ne 

potrebuje več, ga lahko podari v 

»sklad rabljenih učbenikov« – v  

zakristiji ali pisarni.  

 

DMŽ 
Z oktobrom se bodo v župniji pričele 

Delavnice molitve in življenja – z na-

menom poglobitve osebnega molitve-

nega življenja. Srečanja bodo do konca 

januarja vsak četrtek od 19.30 do 21.30 

v Metodovi sobi. 

23. TEDEN MED LETOM 

6. 9. – 13. 9. 

NED 

6.9. 

 

8h za farane 

10h za + Rajka Müllerja 

19h za + Draga Svetka     

PON 

7.9. 

8h za + Pavla in Metko Zdešar 

19h za + Jožeta in Marijo Kavčič 

~ za + iz družine Bratok 

TOR 

8.9. 

 

8h za + sestro Marijo 

10h po namenu  

19h za + Janeza Gliha 

SRE 

9.9. 

8h za zdravje  

19h za + Janeza Zajca 

~ za blagoslov v zakonu 

ČET 

10.9. 

8h za vnuke in njihove starše 

19h za + Vido Sušnik    

~ po namenu 

PET 

11.9. 

8h za + Andreja Zavašnika 

19h za + teto Ivanko 

~ po namenu 

SOB 

12.9. 

8h za + Iršič 

19h za + Vido Sušnik    

19h za + Luka     

NED 

13.9. 

 

8h za + Janeza in Frančiško Kralj 

10h za + iz družine Opara 

19h za farane 

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
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