
†  N E D E L J A 

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

H ildegarda prihaja iz nemškega Porenja. Pri osmih letih je 
šla v Disibodenburg, kjer jo je izobraževala puščavnica bl. 

Juta. Ko je leta 1136 Juta umrla, je Hildegarda prevzela vodstvo 
njene skupine devic. Nekaj let pozneje je novo skupnost preselila 
v Bingen. 

Hildegarda je bila že od mladosti deležna nadnaravnih vi
denj, v katerih je mistično spoznavala Kristusovo ljubezen, Božje 
kraljestvo, angele in hudiče, nebesa in pekel. Ko je postala opa
tinja, ji je duhovni voditelj naročil, naj narekuje spoznanja, ki jih 
je prejela v videnjih. Tako je deset let nastajalo njeno slavno delo 
Scivias, kar je latinski akronim za: »Spoznaj Gospodove poti.« 
Zaradi negotovosti glede teh darov je Hildegarda vse izročila 
v presojo nadrejenim. Od sv. Bernarda je prejela potrditev, od 
papeža Evgenija III. pa dovoljenje, da svoja spoznanja zapisuje 
in o njih javno govori. 

Hildegarda je v svoji teologiji črpala iz zakladnice svetopi
semskih in patrističnih virov. Močno je ljubila naravo, imela je 
dar zdravljenja z naravnimi pripravki. Pisala je poezijo in za svo
je verze skladala melodije. Njene preproste kompozicije v klasič
ni ali posodobljeni izvedbi še danes privlačijo številne ljubitelje. 
Umrla je v 81. letu. Papež Benedikt XVI. jo je leta 2012 razglasil 
za cerkveno učiteljico.
Usmiljeni Oče, na priprošnjo sv. Hildegarde iz Bingna me varuj 
vsakršnega samopoveličevanja. Naj bo vse, kar pišem, govorim 
in počnem, samo Tvoje.                               Vir: Magnificat 7/2016

13. september 
sv. Janez Krizostom, 
škof in cerkveni učitelj         

†  P O N E D E L J E K

14. september 
sv.  Notburga,  
devica                               

†  T O R E K

15. september 
bl. Anton Maria 
Schwartz, duhovnik                            

†  S R E D A

16. september  
sv.  Ljudmila Praška, 
mučenka    

†  Č E T R T E K

17. september 
sv. Hildegarda iz 
Bingna, opatinja     → 

†  P E T E K

18. september 
sv. Jožef Kupertinski, 
minorit            

†  S O B O T A

19. september 
sv. Pompoza Kordovska, 
mučenka  

1 3 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

2 4 .  N A V A D N A  N E D E L J A
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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 83, 2-3

Sv. Hildegarda iz Bingna († 1179), opatinja in  
cerkvena učiteljica, goduje 17. septembra

•  Vabljeni v četrtek, 17. septembr, ob 20.00 v atrij frančiškanskega samostana na Tromostovju na 
kulturnoduhovni večer Kdo ali kaj me spreminja? s predstavitvijo knjige Preobraženi - zgodnjekr-
ščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori avtorja Jana Dominika Bogataja OFM. Sodelu
jejo doc dr. Miran Špelič OFM, mons. Milan Stipić, ordinarij grkokatoliške križevske eparhije, in 
doc. dr. David Movrin, Filozofska fakulteta UL.

•  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, 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 

 

24. NEDELJA MED LETOM, 13. 9. 
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta. 
19.00 – Maša v latinskem jeziku. 
Papež Frančišek je naročil, naj bo nabirka te 
nedelje namenjena za kristjane v Sveti deželi 
(saj je odpadla na veliki petek). 
 
PONEDELJEK, 14. 9., Povišanje sv. Križa 
Jutranja in večerna maša bosta pri oltarju 
Žalostne Matere Božje.  
Slovenska frančiškanska provinca je 
posvečena sv. Križu, zato na ta dan obhajamo 
praznik. Ob tem vas vse vabimo k molitvi za 
našo stanovitnost v poklicanosti in za nove 
duhovne in redovne poklice. 
 
TOREK, 15. 9., Žalostna Mati Božja  
Jutranja in večerna maša bosta pri oltarju 
Žalostne Matere Božje. 
19.30 – Sestanek oratorijskih voditeljev. 
 
SREDA, 16. 9. 
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke. 
19.45 – Biblične kateheze v Metodovi sobi. 
 
ČETRTEK, 17. 9. 
20.30 – V cerkvi koncert »Plečnik in A-
Cappella«. →(glej zadaj) 
 
PETEK, 18. 9. 
19.45 – Sestanek Župnijskega pastoralnega 
sveta v Metodovi sobi. 
 
25. NEDELJA MED LETOM, 20. 9. 
____________________________________ 
ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA 
Z rednim osnovnošolskim veroukom bomo pričeli v 

tednu od 14. 9. naprej. V tem tednu bodo s srečanji 

pričele tudi ostale skupine: 

ministranti, srednješolci, Otroški 

pevski zbor in Mladinski pevski zbor. 

Vse bo 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 admini-

stracije 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. 

 
DELAVNICE MOLITVE IN 
ŽIVLJENJA – DMŽ 
V oktobru ste vabljeni na Delavnice 

molitve in življenja, kjer bomo korak 

za korakom vstopali v čedalje bolj 

osebni odnos z Bogom, spoznavali 

globine in razne oblike molitve v 

našem vsakdanjem življenju. Uvodno 

srečanje bo v Metodovi sobi 1. 10. 

2020 ob 19.30 – po večerni maši. 

Tedenske delavnice bo vodila ga. 

Alenka Brešar Iskra (068 173 123). Več 

si lahko preberete na http://dmz.si/. 

 

24. TEDEN MED LETOM 

13. 9. – 20. 9. 

NED 

13.9. 

8h za + Janeza in Frančiško Kralj 

10h za + iz družine Opara 

19h za farane 

PON 

14.9. 

8h za +Zajec 

19h  v zahvalo 

~ za frančiškansko provinco 

TOR 

15.9. 

8h za + z Glavarjeve 47   

19h za + Tomaža Gorenca 

~ po namenu 

SRE 

16.9. 

8h za + Kristo in Aleksandra 

Ilič ter starše  

19h za + starše Oblak in Goršič 

~ po namenu 

ČET 

17.9. 

8h za + Pavčnik    

19h v zahvalo za opravljeno 

maturo 

~ za + Marka Trkmana 

PET 

18.9. 

8h za + Hrnčič 

19h za + Jožeta Slokarja 

~ po namenu 

SOB 

19.9. 

8h za + Meto Grilc    

19h za + Vido Sušnik    

~ po namenu 

NED 

20.9. 

8h za + Rafaela Kraševca    

10h za + Jožeta ter + starše 

Tavčar in Gorjup 

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
mailto:zupnija.lj-bezigrad@rkc.si

