† NEDELJA
11. oktober

sv. Radzim,
škof

† PONEDELJEK
12. oktober

sv. Maksimilijan
Celjski,
škof, mučenec
† TOREK
13. oktober

sv. Helidona,
devica
† SREDA
14. oktober

sv. Donacijan,
škof
† ČETRTEK
15. oktober

sv. Tekla,
opatinja

† PETEK
16. oktober

sv. Longin,
vojak
† S O B O TA
17. oktober

sv. Ignacij Antiohijski,
škof, mučenec
→

SVE TNIK TEDNA

P

Sv. Ignacij Antiohijski († ok. 107), mučenec,
goduje 17. oktobra
o izročilu je bil Ignacij tisti otrok, ki ga je Jezus vzel v naročje in postavil sredi učencev (prim. Mt 18,1-6). Drugo izro-

čilo pa navaja, da se je spreobrnil ob poslušanju apostola Janeza.
Ignacija, tedaj že antiohijskega škofa, so leta 107 v času cesarja

Trajana, ki je sprožil nov val preganjanja kristjanov, privedli pred

sodišče. Potem ko je zavrnil češčenje rimskih božanstev, je bil kot
že star in sivolas škof obsojen na smrt. Ignacija so v spremstvu

desetih nesramnih stražarjev poslali na dolgo pot v Rim. Med
potjo je še naprej poučeval in oznanjal, tako da je napisal sedem

pisem svojemu vernemu ljudstvu. V pismu Rimljanom je vztra-

jal, naj si ne prizadevajo za preprečitev njegovega mučeništva, ki
ga opisuje z neustrašnimi evharističnimi izrazi: »Rotim vas, ne
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izkazujte mi nobene nepotrebne dobrote. Dovolite mi, da posta-

BESEDA OČE TOV

jem pri Bogu. Božja pšenica sem, zobje zveri naj me zmeljejo,

Imam svatovsko oblačilo?

nem hrana za divje zverine, po katerih mi bo zagotovljen spre-

da bom vreden postati Kristusov kruh … Tedaj, ko svet ne bo
več imel kaj videti od mojega telesa, bom postal pravi Kristusov

učenec.« Ignacijeva predana želja po mučeništvu se je uresničila
v rimskem amfiteatru, kjer je bil izročen levom.

Usmiljeni Oče, na priprošnjo sv. Ignacija Antiohijskega me zbudi iz duhovne apatije in mi pomagaj do goreče in čiste molitve!
Vir: Magnificat 6/2016

• KATEHUMENAT – tečaj uvajanja odraslih v krščanstvo in priprava na prejem
zakramentov krsta, spovedi, obhajila in birme – smo v župniji Marijinega oznanjenja na
Tromostovju, Prešernov trg 4, začeli 8. oktobra ob 19.00 v atriju samostana. Še se nam
lahko pridružite.
•

LJUBLJANSKE
FRANČIŠKANSKE

V nedeljo, 18. oktobra, bo ob 19.45 v cerkvi za Bežigradom predaval dr. Matija
Ogrin: ZGODOVINA ROŽNEGA VENCA. Odlična spodbuda za mesec rožnega
venca. Vabljeni!

N

e, to ni svatovsko oblačilo niti evharistija. Kaj je torej? Apostol
pravi, da je to ljubezen, ki priteka iz čistega srca, to je svatovsko
oblačilo! Preiščite pri sebi! Če jo imate, ostanite mirno na Gospodovi gostiji.
Svatovsko oblačilo se prejme za kras svatbe, to je ženinu in nevesti v čast.
Poznate ženina: to je Kristus. Poznate nevesto: to je Cerkev. Počastite
nevesto, počastite ženina. Če ju boste prav počastili, boste lahko njuni
svatje. Medtem pa napredujte v ljubezni: ljubite Gospoda in od tod se
naučite ljubiti tudi sebe; če boste v ljubezni do Gospoda ljubili sebe, boste
ljubili tudi brate kakor sami sebe.

Sv. Avguštin: Govor 90, 6

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

28. NEDELJA MED LETOM, 11. 10.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
TOREK, 13. 10.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

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

SREDA, 14. 10.
17.30 – Srečanje za starše birmancev.
SOBOTA, 17. 10.
10.00 – Čiščenje cerkve: veroučenci 6.
razreda s starši.
19.45 – Srečanje oratorijskih animatorjev.
29. NEDELJA MED LETOM, 18. 10. –
misijonska nedelja
Nabirka namenjena za misijone.
17.00 – Srečanje voljenih članov ŽPS štirih
frančiškanskih župnij za Bežigradom.
19.45 – Predavanje dr. Matija Ogrina:
Zgodovina rožnega venca. →
____________________________________
VARNOSTNI UKREPI
Ob epidemiološki situaciji vse obiskovalce bogoslužja
prosimo, da bi res upoštevali navodila Slovenske
škofovske konference. To vključuje redno in pravilno
uporabo maske pri bogoslužju (masko si nadenite že
pred vstopom v cerkev, pokrivati mora usta in nos!),
in razkuževanje rok. Ob nedeljah in praznikih v nabiralnik pri vhodu oddajte svojo telefonsko številko.
Hvala, ker upoštevate in spoštujete navodila NIJZ in
naših škofov. Tudi tako v našem občestvu kažemo
bratsko skrb, ljubezen in spoštovanje drug do drugega.

NABIRKA - PETROV NOVČIČ
Morda ste opazili, da je bila po drugih cerkvah v
Sloveniji prejšnjo nedeljo nabirka za dejavnosti in

dobrodelnost svetega očeta Frančiška,
tako imenovani Petrov novčič, pri nas
pa je bila nabirka za gospodarske
potrebe župnije, saj smo nabirko za
Petrov novčič že imeli na tradicionalni
dan 29. 6. Kljub poepidemijskim
razmeram je zbrana vsota primerljiva
s tistimi iz prejšnjih let (tudi sicer je 3x
večja od povprečne slovenske). To
bomo posredovali na škofijo, od koder
pošljejo vse v Rim.

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

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.

28. TEDEN MED LETOM
11. 10. – 18. 10.
NED 8h za farane
11.10.
10h v zahvalo in priprošnjo za
študij
19h za + Pavlo Rems
PON 8h za duhovne poklice
12.10.
19h za + Metoda in Stanko
Mandeljc
~

za + Slavka Zajca

TOR 8h za + Pavla in Miro Sušnik
13.10.
10h za + starše in brate Zorko
19h za + Nežko Šega
SRE 8h po osebnem namenu
14.10.
19h za + Martina Lubeja - pogr.
~

za + Udovč in Kalin

ČET 8h po osebnem namenu
15.10.
19h za žive in + Pintar in
Podlogar
~

za zdravje vnukov

PET 8h po osebnem namenu
16.10.
8h za srečen porod
19h v priprošnjo Sv. Duhu za
prave odločitve
SOB 8h za + starše Blagovič
17.10.
19h za + Roškar, Černjavič,
Petek
~

za zdravo pamet

NED 8h za farane
18.10.
10h za + Ano in Franca
Grebenc ter Tonko in Ivana
Jelaska
19h za + Miloša Krištofa

