† NEDELJA

1. november

vsi sveti

† PONEDELJEK

2. november

spomin vernih duš
† TOREK

3. november

sv. Viktorin Ptujski,
škof in mučenec
→
† SREDA

4. november

sv. Nikander,
škof
† ČETRTEK

5. november

bl. Gregor Lakota,
mučenec
† PETEK

6. november

sv. Teobald,
duhovnik
† S O B O TA

7. november

sv. Amarant,
mučenec

Foto: Družina

SVE TNIK TEDNA

Sv. Viktorin Ptujski († 303), škof in mučenec,
goduje 3. novembra

N

e vemo, ali se je rodil v Panoniji ali ga je kaka migracija
prinesla z vzhoda, zanesljiv pa je podatek, da je bil škof
v Petovioni, današnjem Ptuju. Je prvi literarni ustvarjalec z
našega ozemlja in prvi nasploh, ki se je v latinskem jeziku
ukvarjal z razlaganjem Svetega pisma. In to je dovolj velik
razlog, da smo nanj ponosni in da mu namenimo več pozornosti v naši kulturni in verski zgodovini, saj ga je celo sicer
zelo kritični rojak Hieronim prijazno imenoval Victorinus
noster, naš Viktorin.
Ko je oral ledino latinske eksegeze, ne da bi imel ustrezno govorniško izobrazbo, se je lahko opiral samo na grške
avtorje, pri katerih se je učil. To je bil zlasti veliki ekseget
Origen iz Aleksandrije. Žal se je večina Viktorinovih del izgubila. Poleg krajših in daljših fragmentov je do nas prišla v
celoti le Razlaga Razodetja. Ko v njej razlaga pisma sedmim
Cerkvam, nam mimogrede
odškrne pogled v razmere
svoje lastne krščanske skupnosti. Zanj je bilo pri vodenju
Cerkve bistveno, da svojim
vernikom razlaga Sveto pismo. Umrl je kot mučenec v
času Dioklecijanovih preganjanj, morda celo v njegovi
navzočnosti, ker so lokalni
veljaki želeli cesarju na ta način dokazati lojalnost.

Jakob Brollo (1886): freska v cerkvi
sv. Lenarta v Novi Cerkvi (Wikipedija)

Dobri Oče, na priprošnjo sv.
Viktorina Ptujskega mi pomagaj, da bom bolj razumel in
vzljubil Sveto pismo.
Vir: Magnificat 2/2016
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Nebeška domovina

otem ko je Gospod in naš Odrešenik obhodil mesta in mnoge
pokrajine, oznanjal in ozdravil sleherno bolezen in slabotnost
med ljudstvom, in ko je zagledal množice ob sebi, kot je podalo
današnje berilo, je šel na goro. Prav je, da gre najvišji Bog na vzvišen kraj,
da bi oznanjal globoke besede ljudem, ki se želijo povzpeti k odličnim
krepostim. In dobro je, da se nova postava oznani na gori, ker je bila tudi
postava dana Mojzesu na gori. Ona v desetih besedah za poduk in urejenost tukajšnjega življenja, ta v osmih blagrih, ker privede tiste, ki ji sledijo,
v večno življenje in v nebeško domovino …
Blagor krotkim, ker bodo posedli deželo. Vsekakor tisto deželo, o
kateri je bilo zapisano: Verujem, da bom videl Gospodove dobrote v deželi
živih. Dediščina tiste dežele je torej telesna nesmrtnost in slava večnega
vstajenja.

Sv. Kromacij Oglejski: Govor 39

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

NEDELJA, 1. 11. – Vsi sveti, zapovedan
praznik
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
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.
PONEDELJEK, 2. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
19.30 – Prenos molitve za rajne z Navja na
YouTube kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad
in premiera videa o zgodovini nastanka
Navja.
SREDA, 4. 11.
9.00 – Karitas za stranke.
ČETRTEK, 5. 11.
18.30 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih na tej povezavi. →
19.00 – 20.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
PETEK, 6. 11.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
32. NEDELJA MED LETOM, 8. 11. –
Zahvalna nedelja
___________________________________
POPOLNI ODPUSTEK
Letos ga je mogoče prejeti zase ali za rajne ves mesec
november. Več o tem preberite na tej povezavi ali na
oglasni deski v cerkvi.

VARNOSTNI UKREPI
Do nadaljnjega so svete maše z
ljudstvom še vedno odpovedane. Zato
je cerkev 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.
Duhovniki
vsak dan zasebno
mašujemo po namenih, ki ste jih
darovali in so tudi objavljeni. Mašne
namene pa lahko naročite tudi po
telefonu ali po e-pošti.
Sveto obhajilo lahko prejmete 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.
Za prejem zakramenta bolniškega
maziljenja in svete spovedi se lahko
dogovorite po telefonu ali pridete v času dežurstva v spovednico/krstilnico.
Poleg tiskanih oznanil so v cerkvi še
na voljo novembrska pisma, ki jih
lahko oddate v nabiralnik v župnišču.
Maše za tam navedene rajne bomo v
novembru darovali kakor vsako leto.

PRVI ČETRTEK
V oktobru smo ob prvih četrtkih
pričeli z molitvijo za poklicanost – za
prepoznavanje in za stanovitnost.

Vabljeni, da se molitvi pridružite preko
spleta z aplikacijo Zoom, in sicer na tej
povezavi.
30. TEDEN MED LETOM
1. 11. – 8. 11.
NED 10h za + Štefko Sever
1.11.
10h za + Guberac in Marijić
10h za + Vanjo Bartolič
PON
2.11.

TOR
3.11.

SRE
4.11.

ČET
5.11.

PET
6.11.

SOB
7.11.

~

za farane

~

za + iz nov. pisem

~

za + iz molitvene skupine

~

za pokojne brate iz hiše

~

za + Marijo Iršič

~

za našo družino

~

za + Marjana Stareta in
sorodnike

~

za + Tatjano Finžgar Pegan

~

za + Tomaža Komana

~

za + iz nov. pisem

~

za duhovne poklice

~

za + Fabia Drozolinija

~

za nove duhovne poklice

~

za + iz nov. pisem

~

za + Petra Tepina

~

za + Udovč

~

za + Cosima Ribezza

~

v zahvalo za 60 let življenja
in za blagoslov

~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 10h za + Štefko Sever
8.11.
10h po namenu
10h za farane

