† NEDELJA
25. oktober

sv. Luka ,
evangelist

† PONEDELJEK

26. oktober

sv. Bean ,
škof
† TOREK

27. oktober

sv. Salvator,
frančiškan, mučenec
† SREDA

28. oktober

sv. Faron,
škof

† ČETRTEK

29. oktober

sv. Dodon,
opat
† PETEK

30. oktober

sv. Evtropija,
mučenka
† S O B O TA

31. oktober

sv. Marija Izabela
Salvat Romero,
redovnica
→

SVE TNIK TEDNA

Sv. Marija Izabela Salvat Romero († 1998), redovnica,
goduje 31. oktobra

M

arija se je rodila v premožni družini v Madridu in se izšolala pri tamkajšnjih irskih redovnicah. Njena družina

LJUBLJANSKE
FRANČIŠKANSKE

se je v času nasilja španske državljanske vojne zatekla na Por-

ŽUPNIJE
+

25. OK TOBER 2020

ustanovila sv. Angela od Križa, da bi najbolj ubogim izkazova-

BEŽIGRAD

30. NAVADNA NE DE L JA

T R O M OS TOVJ E
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tugalsko. Leta 1944 se je pridružila sestram od Križa, ki jih je
la hitro in konkretno ljubezen. Čeprav je Marija imela naravni

vodstveni dar, je raje opravljala najmanj ugledne naloge. Tudi
ko je postala šolska ravnateljica, so jo pogosto videli na kolenih,
kako čisti šolska tla.

		

Leta 1977 so jo izvolili za vrhovno predstojnico reda, kar se

je ponovilo trikrat. Ob drugem vatikanskem koncilu, ko so bili

VIČ
ŠIŠKA

.O Z N A N I L A.
BESEDA OČE TOV

številni ženski redovi na preizkušnji, so sestre od Križa imele v

Mariji varen smerokaz. Med mašo ob Marijini beatifikaciji je

nadškof Angelo Amato spomnil na njeno pomirjajočo navzočnost in odločno zvestobo vodilu: »Po zaslugi njene sposobnosti,
da je ohranila pristnega duha ustanove, je njen red vzcvetel na
zares izjemen način.«

Leta 1994 so ji zaradi rakavega tumorja odstranili dojki. Štiri

leta pozneje se je rak znova pojavil in Marija je voljno sprejela
bolečo smrt. Papež Frančišek jo je razglasil za svetnico oktobra

2015. Za Janezom Pavlom II. je to najhitrejši primer kanonizacije.

Nebeški Oče, na priprošnjo sv. Marije Izabele me pripravi, da
postanem neomajna opora vsem, ki jih tarejo dvomi.
Vir: Magnificat 11/2016

Z

»Druga je tej enaka«

akaj pravi: »Druga je tej enaka«? Ker druga pripravlja pot prvi in
jo ta spet podpira. Kajti: »Vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne
hodi k luči,« in: »Neumnež govori v svojem srcu, ni Boga.« Kaj
sledi iz tega? »Popačeni in gnusni so postali v svojih prizadevanjih,« in:
»Zakaj korenina vsega zla je lakomnost, njej so se nekateri vdali, pa so
zašli od vere.« Končno: »Ako me kdo ljubi, bo moje zapovedi spolnjeval.«
Stožer njegovih zapovedi je pač: »Ljubi Gospoda, svojega Boga in svojega
bližnjega kakor sam sebe.« Potemtakem je ljubezen do Boga toliko kot ljubezen do bližnjega – po njegovih besedah: »Če me ljubiš, Peter, pasi moje
ovce,« – ljubezen do bližnjega pa je spolnjevanje zapovedi. Zato je čisto
pravilno, če pravi: »Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Sv. Janez Krizostom: Homilije o Mt 71,1

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

30. NEDELJA MED LETOM, 25. 10.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
20.00 – Spletna premiera dokumentarca o F.
K. Mešku – Tihi večeri – tukaj.
PONEDELJEK, 26. 10.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
ČETRTEK, 29. 10.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.

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

NEDELJA – Vsi sveti, zapovedan praznik
1. 11.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
19.00 – molitev za rajne in molitev treh delov
rožnega venca na YouTube kanalu Župnija
Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
VARNOSTNI UKREPI
Če ne bo prišlo do kakšnih novih odločb, veljajo še
vedno Navodila slovenskih škofov v času epidemije
COVID-19, ki določajo, da so svete maše z ljudstvom
do nadaljnjega odpovedane.
Cerkev bo še vedno odprta vsak dan od 8.00 do 19.00
za osebno molitev vernikov, pri čemer je lahko
naenkrat v cerkvi največ šest 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 nedeljske svete maše ob 10.00.
Še vedno 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 tudi med
11.00 in 12.00 – po zvočnem prenosu
maše iz cerkve (med mašo bo cerkev
zaprta). Na prejem obhajila se
pripravite sami z osebno 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, za kar se lahko
dogovorite po telefonu ali pridete v
času dežurstva v spovednici/krstilnici.
Dobršen del kateheze se je prestavil na
splet (večina osnovnošolskega verouka, srednješolci in študenti, biblične
kateheze).
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.
Mašne namene pa lahko naročite tudi
po telefonu ali po e-pošti.
Ker bo morda lahko prišlo do
sprememb in novih ukrepov, vas
prosim, da spremljate obvestila na
župnijski spletni strani. Do takrat pa

ostaja tako, kot je.
Z vami ostajamo povezani v molitvi in
pri daritve svete maše. Naj vas Gospod
blagoslavlja in ohrani zdrave!
29. TEDEN MED LETOM
25. 10. – 1. 11.
NED 10h za + Stanka Malešiča
25.10.
10h za + Pavlo Rems
10h za + duh. Antona Pusta
PON
26.10.

TOR
27.10.

SRE
28.10.

ČET
29.10.

PET
30.10.

SOB
31.10.

~

za + Dežman in Jeza

~

za + Marijo Tepina

~

za + Majdo in Boža Kralj

~

za žive in + čistilke cerkve

~

za + Janeza Slana

~

za + Udovč

~

v čast sv. Jožefu

~

za + Tadeja Marolta

~

za + Ramovš

~

za + Andreja Zavašnika

~

za + Pavla in Andrejko
Zupančič

~

po namenu VR

~

za + duh. Frančiška
Novaka

~

za + Marka in Branka Kos

~

za + Maksa Kopušarja

~

za + Netko in Mirka

~

za + Mencigar

~

za + Jakopič in Dovč

NED 10h za + Štefko Sever
1.11.
10h za + Guberac in Marijić
10h za + Vanjo Bartolič
~

za farane

