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

29. NEDELJA MED LETOM, 18. 10. –
misijonska nedelja
Nabirka namenjena za misijone. Dar lahko
shranite v kuverti, ki jo boste lahko oddali, ko
se bodo razmere izboljšale.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
30. NEDELJA MED LETOM, 25. 10.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
VARNOSTNI UKREPI
Naši škofje so ob novih vladnih ukrepih izdali
Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID19, ki določajo, da so svete maše z ljudstvom do
nadaljnjega odpovedane. Zato je naša cerkev odprta
vsak dan od 8.00 do 19.00 za osebno molitev vernikov,
pri čemer je lahko naenkrat v cerkvi največ deset
vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje
epidemije. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren
za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za
vstopanje v druge javne prostore.
Vsi trije bežigrajski frančiškani bomo vsak dan
zasebno maševali po namenih, ki ste jih darovali in so
tudi objavljeni. Kot občestvo se bomo lahko preko
župnijskega YouTube kanala Župnija Ljubljana
Bežigrad povezali z zvočnim prenosom svete maše ob
10.00.
Škofje priporočajo, da zaradi izrednih razmer verniki,
ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto
obhajilo izven obreda svete maše. Zato bo mogoče
prejeti sveto obhajilo pred cerkvijo v Parku miru ob
odprtju in zaprtju cerkve vsak dan ob 8.00 in 19.00 ter
v nedeljo med 11.00 in 12.00 – po zvočnem prenosu
maše iz cerkve (med mašo bo cerkev zaprta). Vabimo
vas, da se na prejem obhajila pripravite osebno z
molitvijo kesanja in očenaša. Pri tem vas prosimo, da

upoštevate vse varnostne predpise,
predvsem pa, da se potem ne
zadržujete in se ne družite.
Škofje dovoljujejo individualno duhovno oskrbo zdravih vernikov, ki
nimajo simptomov okužbe dihal, ne
kašljajo in nimajo povišane telesne
temperature. Zato bo še vedno mogoče
prejeti zakrament bolniškega maziljenja in svete spovedi. Dežurstvo v
spovednici bo v ponedeljek (p. Miran)
in četrtke (p. Andraž) od 18.00 do
19.00 kot do sedaj v krstilnici na
koncu cerkve z upoštevanjem zdravstvenih predpisov.
Vse dejavnosti in napovedani dogodki
(predavanje dr. Ogrina, Delavnice
molitve in življenja, prvo srečanje
skupine za moške …) so prestavljeni
do nadaljnjega.
Verouk bo za vse razrede do nadaljnjega potekal na daljavo, o čemer
bodo starše po e-pošti obvestili
kateheti za posamezen razred. Tudi
verouk za srednješolce in študente bo
potekal preko spleta v času rednega
termina srečanja.
Poleg tiskanih oznanil so v cerkvi na
voljo novembrska pisma, ki jih lahko
oddate v nabiralnik v župnišču. Maše
za tam navedene rajne bomo v novembru darovali tako kot vsako leto.
Ostanimo povezani v molitvi kot
razpršeno, a v Svetem Duhu povezano
občestvo. Vse vas vključujemo v
svojo molitev in daritve svete maše.
Naj Gospod vse vas blagoslavlja in
varuje!

29. TEDEN MED LETOM
18. 10. – 25. 10.
NED 10h za + Miloša Krištofa
18.10.
10h za + Ano in Franca
Grebenc ter Tonko in Ivana
Jelaska
10h za farane
PON
19.10.

TOR
20.10.

SRE
21.10.

ČET
22.10.

PET
23.10.

SOB
24.10.

~

za žive in + iz družin
Drobnič in Grbec

~

za + Frančiško in Antona
Klemen

~

v zahvalo za zdravje

~

za + Štefko Sever

~

po namenu

~

za dober namen

~

po namenu

~

po osebnem namenu

~

za + Marijo in Martina
Češnjevar

~

za + Udovč

~

po osebnem namenu

~

v zahvalo za p. Regalata

~

za nove duhovne poklice in
svetost poklicanih

~

za žive in + Sušnik

~

po namenu

~

za + Ramovš

~

za + duh. Martina
Špringerja

~

za farane

~

po namenu VR

NED 10h za + Stanka Malešiča
25.10.
10h za + Pavlo Rems
10h za + duh. Antona Pusta

