† NEDELJA
27. september

SVE TNIK TEDNA

sv. Elzearij in bl.
Delfina, tretjerednika
† PONEDELJEK
28. september

sv. Marija-Hermina
Grivot, redovnica,
→
mučenka
† TOREK
29. september

sv. Janez iz Duklje,
frančiškan
† SREDA
30. september

sv. Hieronim,
cerkveni učitelj
† ČETRTEK
1. oktober

bl. Anton Rewera,
dachavski mučenec
† PETEK
2. oktober

bl. Marija Antonina
Kratochwil,
devica mučenka
† S O B O TA
3. oktober

sv. Hezihij,
menih

I

Sv. Marija-Hermina Grivot († 1900),
redovnica in mučenka, goduje 28. septembra

rma Grivot se je rodila v kraju Beaune v Franciji. Bila je zelo
občutljiv otrok. Ko je v Vanvesu pristopila k frančiškankam
Marijinim misijonarkam, so jo predstojnice zadržale v prednoviciatu, da bi preverile, ali bo zdržala ostrino misijonskega življenja. Julija 1894 so jo naposled sprejele v noviciat. Z redovnim
imenom Marija-Hermina je začela svojo formacijo z molitvijo in
skrbjo za bolnike.
Leta 1898 je msgr. Francisco Fogolla, pomožni škof v
Shanxiju na Kitajskem, povabil sestre v misijon Taiyuan-Fu, da
bi oskrbovale revne ženske, jih poučevale v higieni in prehranjevanju ter jih vzgajale v veri. Sestro Marijo-Hermino so izvolili
za vodjo skupine sedmih mladih sester. 4. maja 1899 so prispele
v Taiyuan-Fu in se lotile skrbi za dekleta v sirotišnici.
Komaj leto dni pozneje so kitajski vstajniki boksarji začeli
z nasilnimi čistkami tujcev. Škof je sestram dovolil uporabo civilnih oblačil, toda sestra Marija-Hermina je vztrajala: »Ni nas
strah ne smrti ne mučenja. Prišle smo sem, da bi z ljubeznijo
pomagale drugim in, če je treba, tudi prelile svojo kri iz ljubezni
do Kristusa.« 5. julija so boksarji zaprli sestre skupaj s škofi, duhovniki, bogoslovci in laičnimi sodelavci. Ko so jih čez štiri dni
peljali na kraj usmrtitve, so glasno prepevali Tebe Boga hvalimo.
Usmiljeni Oče, na priprošnjo sv. Marije-Hermine Grivot mi podeli vztrajnost in neomajnost v trenutku preizkušnje.
Vir: Magnificat 1/2016

•

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 viški cerkvi. V Slovenski
frančiškanski provinci Svetega križa vas z veseljem vabimo na slovesne zaobljube br. Jana Dominika Bogataja v župnijski cerkvi sv. Antona Padovanskega na Viču.

•

KATEHUMENAT – tečaj uvajanja odraslih v krščanstvo in priprava na prejem zakramentov krsta, spovedi, obhajila in birme – bomo v župniji Marijinega oznanjenja na Tromostovju, Prešernov trg 4, začeli 8. oktobra ob 19.00 v atriju samostana.
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Sad odpuščanja za prihodnost

sakemu, ki se iz srca spreobrne k Bogu, so odprta vrata in Oče z
veseljem v srcu sprejme sina, da se je le zares spokoril. Prava pokora ni samo v tem, da človek ne zapade spet v iste grehe, ampak
da iz duše povsem izruje tiste grehe, ki vodijo v smrt. Ko so ti odstranjeni,
bo Bog spet prebival v tebi. Kristus namreč pravi, da je za Očeta in angele
neprimerljivo veselje, ko se grešnik spreobrne in spokori.
Samo Bog lahko izbriše grehe in ne prišteva prestopkov. Iskreno se spokoriti
pomeni nehati grešiti, ne se več obračati k preteklim stvarem. Bog torej podeli odpuščanje preteklih grehov; vsak od nas pa ostaja odgovoren zase, da ne
pade v nove. Spokoriti se pomeni tole: občutiti bolečino nad storjenimi grehi
in vztrajno prositi, da Oče izbriše še spomin nanje.
Klemen Aleksandrijski: Kateri bogataš se bo rešil 39-40

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

26. NEDELJA MED LETOM, 27. 9.
Slomškova nedelja in ekumenski dan.
10.00 – Slovesnost zakonskih jubilejev.
TOREK, 29. 9.
19.30 – Srečanje izrednih delilcev.

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.

SREDA, 30. 9.
16.00 – Maša v čast sv. Hieronimu v emonski
krstilnici. →
ČETRTEK, 1. 10.
Četrtek pred prvim petkom.
18.00 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih. →
19.30 – Uvodno srečanje DMŽ. →

ŽUPNIJSKA PISARNA
je odprta ob torkih in četrtkih
8.30-9.00 in 17.00-18.00.
Ob cerkvenem ali državnem prazniku
je zaprta.

PETEK, 2. 10.
Prvi petek v mesecu: obhajanje po domovih.

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!

SOBOTA, 3. 10.
Prva sobota v mesecu.
Po večerni maši bo »Transitus« - krajši obred
spomina na Frančiškovo smrt.

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

27. NEDELJA MED LETOM, 4. 10.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
____________________________________
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/.

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 prepoznavanja 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 ob
16.00 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.

26. TEDEN MED LETOM
27. 9. – 4. 10.
NED 8h za + Edvarda in Zdravko
27.9.
Kocbek in + sorodnike in za
naraščaj
10h za + Zabukovec
19h za + Tadeja in + Maroltove
PON 8h za + Angelo in Alojzija
28.9.
Rudolf
19h za + Sama Tomca in +
Mihaelo Rahne
~

za srečno smrt

TOR 8h za + Miha Mežnarja in
29.9.
starše
19h za + Gabrijelčič
~

po namenu

SRE 8h za + Pavla in Miro Sušnik
30.9.
19h za družini Gorenc in Škrk
~

po namenu

ČET 8h za + Zajec
1.10.
19h za + Andreja Korenčana 30. dan
~

po namenu

PET 8h za + Tomaža Naglasa
2.10.
19h za + Marijo in Luka
19h za + starše Wisiak in za +
vnukinjo
SOB 8h za + Tomaža Komana
3.10.
19h za + Zalar
~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 8h za farane
4.10.
10h v zahvalo
19h za redovniške poklice

