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

T omaž se je rodil v španskem kraju Villanueva de los In-
fantes. Njegov oče je bil mlinar in je vsak petek revnim 

podaril nekaj žita. Na univerzi v Alcalá je hitro dosegel visoko 
izobrazbo in zdelo se je, da ga tam čakajo visoki položaji. Toda 
on se je namesto tega odpravil k menihom avguštincem in vsto-
pil v njihov red. Postal je priljubljen pridigar cesarja Karla V. 
Kljub Tomaževemu nasprotovanju ga je cesar imenoval za škofa 
v Valencii, kjer je bil škofovski sedež izpraznjen že sto let. 

Tomaž se je posvetil pomoči ubogim vseh vrst: zapuščenim 
otrokom, propadlim obrtnikom, zasramovanim spreobrnjencem 
iz islama. V svoji palači je delil dnevne obroke, tistim najbolj 
obupanim pa je pomagal z denarjem. Ko so mu duhovniki pri-
nesli dar za hišo, jih je odslovil že na vratih: »Kaj naj menih, kot 
sem jaz, sploh počne s pohištvom?« Tomaž je bil usmiljen tudi 
do duhovnikov; nobenega ni takoj kaznoval za prekrške, temveč 
je vsakomur dal čas za odgovor in kesanje. Preden jih je pograjal, 
je vedno najprej izprašal svojo vest. 

Avgusta leta 1555 je Tomaž začutil ostre bolečine v srcu in je 
nemudoma razdelil ves svoj denar. Tudi svojo bolniško posteljo 
je namenil za krajevni zapor. 8. septembra je bila v njegovi sobi 
maša, med katero je takoj po prejemu obhajila izdihnil.
Nebeški oče, na priprošnjo sv. Tomaža Villanovskega mi poma-
gaj, da bom znal s svojimi dobrinami služiti ubogim. 
                          Vir: Magnificat 1/2016

20. september 
sv. Evstahij Rimski, 
mučenec         

†  P O N E D E L J E K

21. september 
sv.  Jona,  
prerok                               

†  T O R E K

22. september 
sv. Tomaž Villanovski, 
škof   →                            

†  S R E D A

23. september  
sv.  p. Pij, 
kapucin    

†  Č E T R T E K

24. september 
bl. Anton Martin 
Slomšek, škof  

†  P E T E K

25. september 
sv. Kleopa, 
emavški učenec            

†  S O B O T A

26. september 
sv. Gideon, 
svetopisemski sodnik
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Zakaj ni vseh poklical že zjutraj? 

Z akaj pa ni hišni gospodar najel vseh hkrati? Kolikor je bilo od 
njega odvisno, bi bil to storil, če pa niso vsi hkrati ubogali, je bil 
vzrok tega razločka v volji poklicanih. Zato so bili nekateri pokli-

cani že zgodaj zjutraj, drugi šele okrog tretje, spet drugi okrog šeste, devete 
ali enajste ure, ker so bili šele tedaj pripravljeni ubogati. Tako uči tudi sveti 
Pavel: »Ko pa je sklenil Bog, ki me je bil odločil že od rojstva …« Kdaj pa je 
sklenil? Tedaj, ko je videl, da bo Pavel ubogal. Bog je to hotel že od začet-
ka, ker pa se on prej ne bi uklonil, ga je sklenil Gospod poklicati tedaj, ko 
je vedel, da bo tudi on pripravljen ubogati. Podobno je poklical tudi razboj-
nika, čeprav bi ga bi mogel tudi že prej poklicati, toda tedaj ne bi ubogal. 

Kajti če celo Pavel spočetka ni ubogal, bi še mnogo manj razbojnik.

Sv. Janez Krizostom: Homilije o Mt 64,3

Sv. Tomaž Villanovski († 1555), škof,  
goduje 22. septembra

•  V okviru projekta PLEČNIK IN A-CAPPELLA bo v cerkvi sv. Frančiška v Šiški v četr tek, 
1. oktobra, ob 20.30 nastopil Komorni zbor KGBL pod vodstvom Ambroža Čopija. Vstopnina 
18 €, za študente in upokojence 14 €.

•  SLOVESNE ZAOBLJUBE v nedeljo, 4. oktobra, ob 16.00 v Ljubljani na Viču. V naši 
Slovenski frančiškanski provinci Svetega križa vas z veseljem vabimo na slovesne zaobljube br. 
Jana Dominika Bogataja v župnijski cerkvi sv. Antona Padovanskega na Viču. 
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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 

 

25. NEDELJA MED LETOM, 20. 9. 
 
TOREK, 22. 9. 
19.30 – Sestanek oratorijskih voditeljev. 
 
SOBOTA, 26. 9. 
19.45 – Filmski večer za mlade pod 
zvonikom. 
 
26. NEDELJA MED LETOM, 27. 9. 
Slomškova nedelja in ekumenski dan. 
10.00 – Slovesnost zakonskih jubilejev. 
____________________________________ 
 
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  

 

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/. 

 

VINCENCIJEV KOLEDAR 
Lani so nam člani Društva prostovoljcev Vincencijeve 

zveze dobrote predstavili svoje delo in ponudili kole-

dar, katerega izkupiček je šel za njihovo dobrodelno 

dejavnost.  Letos so nam koledar za leto 2021 zaradi 

okoliščin kar poslali. Koledar je na voljo na polici z 

verskim tiskom skupaj s priloženimi položnicami.  

PRVI ČETRTKI 
Vsak četrtek pred prvim petkom v 

mesecu pred večerno mašo poteka 

molitev za nove duhovne poklice. 

Dejstvo je, da je ta molitev še kako 

potrebna. Prav tako pa je tudi nujno 

potrebna molitev za poklicanost v 

zakon in za samo prepoznavanje 

poklicanosti ter stanovitnost 

poklicanih v posvečeno življenje, 

zakon …  

S tem namenom bomo z oktobrom 

pričeli ob prvih četrtkih z molitvijo za 

poklicanost in stanovitnost poklicanih. 

Molitev in petje pred Najsvetejšim 

bodo pripravili naši mladi iz 

Mladinskega pevskega zbora.  

Vabimo vas, da se pridružite molitvi in 

izročate pred Gospodom svoje otroke, 

vnuke ali svojo pot iskanja in prepo-

znavanja poklicanosti. 

Vsak četrtek pred prvim petkom ob 

18.30 vodena molitev (od 18.00 je 

možnost češčenja Najsvetejšega v 

tišini). 

 

MAŠA V ČAST 
SV. HIERONIMU 
Na god cerkvenega očeta sv. 

Hieronima, 30. septembra, bo že 

tradicionalna maša v latinskem jeziku 

v emonski krstilnici (Arheološki park, 

Erjavčeva, za Cankarjevim domom). 

Letos bo ob praznovanju 1600-letnice 

smrti našega velikega rojaka in 

prevajalca Svetega pisma maševal 

nadškof msgr. Stanislav Zore. 

 

25. TEDEN MED LETOM 

20. 9. – 27. 9. 

NED 

20.9. 

 

8h za + Rafaela Kraševca    

10h za + Jožeta ter + starše 

Tavčar in Gorjup 

19h za farane 

PON 

21.9. 

8h za + Čampa in Tomšič  

19h za zdravje na duši in na 

telesu 

~ po namenu  

TOR 

22.9. 

8h na čast Svetemu Duhu za 

duhovnike in redovnike 

19h za + Skočir in Pavlič 

~ po namenu  

SRE 

23.9. 

 

8h za sestro    

19h za + Marijo Kavčič 

~ po namenu  

ČET 

24.9. 

8h za + Ruperta Smoniga 

19h za + Jadranko Percan Pavčič 

~ v zahvalo  

PET 

25.9. 

8h za + Zajec    

19h za + Miroslava Puconja - 

pogr. 

~ v čast Svetemu Duhu za 

prave odločitve 

SOB 

26.9. 

8h za + Maksimilijana Škrabca 

19h za + Danico in Mihaela 

Korelc 

~ za farane 

NED 

27.9. 

8h za + Edvarda in Zdravko 

Kocbek in + sorodnike in za 

naraščaj   

10h za + Zabukovec    

19h za + Tadeja in + Maroltove 
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