† NEDELJA
4. oktober

SVE TNIK TEDNA

sv. Frančišek Asiški,
ustanovitelj
† PONEDELJEK
5. oktober

sv. M. Favstina
Kowalska,
redovnica
† TOREK
6. oktober

sv. Bruno,
ustanovitelj
† SREDA
7. oktober

→

sv. Justina Padovanska,
devica, mučenka
† ČETRTEK
8. oktober

sv. Hugo,
redovnik
† PETEK
9. oktober

sv. Deusdedit,
opat
† S O B O TA
10. oktober

sv. Klar,
škof

•

B

Sv. Bruno († 1101), ustanovitelj,
goduje 6. oktobra

runo se je rodil v Kölnu. Po duhovniškem posvečenju je
postal učitelj in ravnatelj katedralne šole v francoskem
mestu Reims. Dvajset let pozneje je bil izvoljen za škofijskega
kanclerja. Ko je papež v Reimsu odslovil nemoralnega škofa, je
kot naslednika postavil Bruna. Toda Bruno se je odpovedal škofovski službi in se skupaj s šestimi prijatelji posvetil puščavniškemu življenju v neokrnjeni alpski dolini Chartreuse. Možje so
živeli v tišini in kontemplaciji Gospodove navzočnosti. Njihovo
delo je bilo prepisovanje rokopisov.
Šest let pozneje so Bruna poklicali v Rim, v službo papeža
Urbana II., nekdanjega učenca. Ko je moral papež v izgnanstvo,
je Bruno odšel v puščavo v Kalabriji in tam ustanovil še en samostan. Prijatelju je pisal: »Tukaj se možje lahko poglobijo v svojo
notranjost in v njej ostanejo, kolikor hočejo, da bi marljivo gojili
svoje kreposti in z veseljem uživali njihove rajske sadove. Tukaj si
lahko pridobijo takšne oči, ki ranijo Ženina z žarečo ljubeznijo,
s takšno bistrino pogleda in čistostjo srca, ki jim omogoča, da
vidijo samega Boga.«
Umrl je leta 1101. Zbirka njegove modrosti je postala osnova
vodila kartuzijanov. Leta 2005 je film Velika tišina dokumentiral
življenje menihov, ki se v Veliki kartuziji (La Grande Chartreuse) nadaljuje vse do danes..
Dobri Oče, na priprošnjo sv. Bruna me povedi v kraje tišine, kjer
se bom lahko poglobil v kontemplacijo Tvojega obličja.
Vir: Magnificat 2/2016

V torek, 6. oktobra, ob 19.45 bo v dvorani Antonovega doma na Viču predavanje dr. Matija

Ogrina: ZGODOVINA ROŽNEGA VENCA. Odlična spodbuda za mesec rožnega venca.

Vabljeni!

•

KATEHUMENAT – tečaj uvajanja odraslih v krščanstvo in priprava na prejem zakramen-

tov 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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Prijetni jarem odrešenja

otem je prosil Očeta govoreč: »Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih
mimo mene.« In »njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki so tekle
na zemljo«. Vendar je svojo voljo položil v Očetovo voljo in molil:
»Oče, zgodi se Tvoja volja, ne kakor jaz hočem, ampak kakor Ti.« Očetova
volja pa je bila, da bi Njegov blagoslovljeni in slavni Sin, katerega nam je
dal in ki je bil rojen za nas, daroval samega sebe s svojo krvjo na oltarju
križa v žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo, temveč
za naše grehe; in zapustil nam je zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.
Hkrati hoče, da bi se mi vsi po njem zveličali in ga prejemali s čistim srcem
in neomadeževanim telesom. A malo jih je, ki ga hočejo sprejeti in se po njem
zveličati, čeprav je njegov jarem prijeten in njegovo breme lahko.
Sv. Frančišek Asiški: Pismo vsem kristjanom II

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

SV. FRANČIŠEK ASIŠKI, slov. praz., 4. 10.
– Frančiškova in rožnovenska nedelja
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
Sledi 27. teden med letom.
TOREK, 6. 10.
20.00 – Prvo srečanje verouka za študente,
maturante in mlade v poklicih v Metodovi
sobi.
SREDA, 7. 10.
9.00–11.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze v Metodovi sobi.

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

PETEK, 9. 10.
17.00 – Odhod na duhovne vaje za mlade. →
28. NEDELJA MED LETOM, 11. 10.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
____________________________________
DUHOVNE VAJE ZA MLADINO
Duhovne vaje za mladino bodo potekale v Nazarjah od
9. do 11. oktobra pod naslovom »Vi ste sol zemlje«.
Vodita jih p. Andraž Arko in Uroš Ranfl. Prispevek za
vikend je 30€. Prevoz bomo organizirali glede na
število prijav. Prijavo (tudi preko e-pošte) je treba
oddati najkasneje do 7. 10. Pridi in povabi še koga!

SKUPINA ZA MOŠKE
V župniji bomo v oktobru pričeli s Skupino za moške.
Bistveni namen je poglabljanje moške duhovnosti,
odkrivanje moške vloge ob izzivih sodobnega časa,
»odriniti na globoko« in seveda tudi druženje. Vse to
v molitvi, pogovoru in družabnosti. Srečanja bodo
enkrat mesečno, in sicer drugi četrtek v mesecu od
19.30 do 21.00 v Plečnikovi sobi. Uvodno srečanje
Skupine za moške bo 22. 10. ob 19.30. Naj velja kot

vabilo tudi spodbuda apostola Pavla:
»Ko pa sem postal mož, sem prenehal
s tem, kar je otroškega« (1 Kor 13,11).

DELAVNICE MOLITVE IN
ŽIVLJENJA – DMŽ
Na uvodno srečanje Delavnic molitve
in življenja, ki je bilo 1. 10., je prišlo
12 udeležencev. Namen teh srečanj je
spoznavati globine in razne oblike
molitve v našem vsakdanjem življenju
in tako korak za korakom vstopati v
čedalje bolj osebni odnos z Bogom.
Skupini se še vedno lahko pridružite v
četrtek 8. 10. ob 19.30 (po večerni
maši) v Metodovi sobi. Tedenske
delavnice vodi ga. Alenka Brešar Iskra
(068 173 123). Več si lahko preberete
na http://dmz.si/.

27. TEDEN MED LETOM
4. 10. – 11. 10.
NED 8h za farane
4.10.
10h v zahvalo
19h za redovniške poklice
PON 8h na čast Sv. Duhu za Toneta
5.10.
19h za + Dragico in Branka
Smerdelj
~

TOR 8h za + Lojzeta Jereba
6.10.
19h za + Juriševič
~
SRE
7.10.

ČET
8.10.

ZGODOVINA ROŽNEGA
VENCA
V nedeljo 18. oktobra bo ob 19.45
imel v cerkvi dr. Matija Ogrin predavanje na temo »Zgodovina rožnega
venca«, v katerem bo predstavil tudi
slovensko ljudsko izročilo v zvezi s to
molitvijo. Naj nam bo v spodbudo v
mesecu rožnega venca.

19h za + Antona in Silvo
Pirnat
za + starše in sorodnike

8h za + Iršič
19h za + Sonjo Klanjšček pogr.
~

PET
9.10.

za + starše in sorodnike

8h za + Pavlo Faganel

~

TEDEN ZA ŽIVLJENJE
Letošnji »Teden za življenje« bo
potekal od 4. do 11. oktobra pod
naslovom »Da bi si bili sopotniki na
poti v prihodnost«. Zaradi epidemioloških razmer ne bo srečanj, bodo pa
vsebine
tedna
objavljene
na:
https://gibanjezazivljenje.si/#teden

za + Marijo Mikec

za + starše in sorodnike

8h za + Katico Jeretin
19h za + Antona Moharja
~

za + starše in sorodnike

SOB 8h za + Dragico Bajt
10.10.
19h za + Janeza Horvata
~

za + starše in sorodnike

NED 8h za farane
11.10.
10h v zahvalo in priprošnjo za
študij
19h za + Pavlo Rems



