† NEDELJA

SVE TNIK TEDNA

8. november

bl. Janez Duns Skot,
manjši brat
† PONEDELJEK

9. november

sv. Evstolija,
devica
† TOREK

10. november

sv. Orest,
mučenec
† SREDA

11. november

sv. Martin iz Toursa,
škof
→
† ČETRTEK

12. november

bl. Janez od Miru,
tretjerednik
† PETEK

13. november

sv. Dalmacij,
škof
† S O B O TA

14. november

sv. Janez Trogirski,
škof

M

Sv. Martin iz Toursa († 397), škof,
goduje 11. novembra

artin se je rodil v panonskem kraju Sabaria (današnji
Sombotel na Madžarskem) kot sin častnika rimske
vojske. Med očetovim službovanjem v Italiji je komaj desetleten na lastno željo postal katehumen. Sledil je očetovim
stopinjam in služil v rimski vojski v Galiji.
Nekega dne je pred mestnimi vrati srečal prezeblega berača. Martin je takoj slekel svoje težko vojaško ogrinjalo, ga
prerezal in polovico dal ubogemu možu. Tiste noči se mu je
prikazal Kristus, ogrnjen s podarjenim ogrinjalom. Martin se
je takoj dal krstiti. V kratkem času je zapustil vojsko; svojemu
poveljniku je odgovoril, da odhaja služit Kristusu.
Martin se je spoprijateljil s sv. Hilarijem iz Poitiersa, ki
mu je v kraju Ligugé podaril zemljišče za puščavniško zavetišče. Kmalu so se mu pridružili drugi in nastala je prva meniška
skupnost v Franciji. Deset let zatem so prebivalci Toursa izvolili Martina za škofa. Vsako leto je peš obiskal vse svoje župnije.
Martinovo dejanje usmiljenja pri Amiensu pa ni bilo izjema. Neutrudno je zagovarjal obsojene na smrt, kot na primer takrat, ko je oblasti prosil za pomilostitev vojnih ujetnikov zaprtih v Toursu. Preden je umrl, je bil Martin še 25 let
duhovni pastir v Toursu. Ob njegovi smrti so žalovale nepregledne množice.
Usmiljeni Oče, na priprošnjo sv. Martina iz Toursa mi pomagaj,
da v vseh zanemarjenih in obsojenih služim Kristusu.
Vir: Magnificat 1/2016

• Ob spominu vseh vernih rajnih je nastal petmi-

nutni video o zgodovini nastanka Navja. Vablje-

ni k ogledu na tej povezavi oziroma da na Youtubu
vtipkate naslov Navje.
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32. NAVADNA NE DE L JA –

BEŽIGRAD

Z AHVALNA

T R O M OS TOVJ E
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ŠIŠKA

.O Z N A N I L A.
BESEDA OČE TOV

P

Svetilka ti žari od vere

ostanek, ki si ga opravil takoj po krstu pred velikim svetiščem,
ponazarja slavo prihodnjega življenja. Petje psalmov, s katerim si
bil sprejet, je preludij nebeške glasbe. Svetilke, ki si jih prižgal, so
podoba tiste povorke lučk, v kateri bomo kot sijoče deviške duše, ne zaspane v lenobi in malomarnosti, šli naproti ženinu Kristusu s svetilkami,
ki bodo žarele od vere, da nas ne bo presenetil on, ki ga čakamo, in bi mi
brez zaloge olja in dobrih del bili izključeni iz svatovske dvorane …
In potem? Ko bomo vstopili, ženin že ve, kaj nam bo razodel in
kako bo bival z dušami, ki bodo vstopile z njim. Mislim, da jim bo razkril
najgloblje skrivnosti. O, da bi nam bilo dano, nam, ki učimo, in vam, ki
poslušate, biti deležni tega v Kristusu, našem Gospodu. Njemu slava na
veke. Amen.

Sv. Gregorij Nazianški: Govor 40,46

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

32. NEDELJA MED LETOM, 8. 11. –
Zahvalna nedelja
PONEDELJEK, 9. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.

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

ČETRTEK, 12. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
33. NEDELJA MED LETOM, 15. 11.
10.00 – Prenos maše ob obhajanju obletnice
posvetitve cerkve s prenosom na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Začetek tedna zaporov.
___________________________________
ZAHVALNA NEDELJA
Zahvaljujemo se vsem, ki kakorkoli pripevate k našemu občestvenemu življenju. Še posebej hvala vsem, ki
podarjate sebe drugim, nam vsem. Vsi trije frančiškani
smo hvaležni tudi za vašo pozornost, skrb in bližino,
ki smo jih deležni v tem času preizkušnje. Predvsem
pa hvala vsem, da skupaj hodimo v Gospodu, ki je
naša Pot, Resnica in Življenje. Naj vam za vse dobro,
ki ga storite, povrne s svojim blagoslovom in bližino.

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.

slovesne maše ob 62-letnici posvetitve
naše cerkve. Na sam dan posvetitve –
16. 11. pa bo ob 20.00 preko aplikacije
Zoom na spletu potekala molitev, ki se
ji lahko pridružite na tej povezavi.
31. TEDEN MED LETOM
8. 11. – 15. 11.
NED 10h za + Štefko Sever
8.11.
10h po namenu
10h za farane
PON
9.11.

~

za + iz nov. pisem

~

za + Justino in Karla
Babnik

~

za + Ramovš

TOR ~
10.11.
~
~
SRE ~
11.11.
~
~

NOVEMBRSKA PISMA
S praznikom vseh svetih smo v samostanski kapeli pričeli maševati po
vaših namenih za rajne, ki ste jih v
molitev priporočili v novembrskih pismih. Zanje mašujemo vsak ponedeljek, sredo in petek.

OBLETNICA POSVETITVE
CERKVE
Zaradi razmer še vedno ne bomo
mogli obhajati skupaj maše, zato bo v
nedeljo 15. 11. ob 10.00 prenos

ČET ~
12.11.
~
~
PET ~
13.11.
~
~
SOB ~
14.11.
~
~

v čast Sv. Duhu za Toneta
za + Amalijo in Ivana
Blatnik
za zdravje otrok
za + nadškofa Alojza Urana
za + Marijo Mikec obl.
za + iz nov. pisem
za sinove
za + Andreja Zavašnika
za zdravje PM
za + iz nov. pisem
za + Štefko Sever
za brate laike
za + Koren in Zupančič
za + Nevenko Milunović
po namenu VR

NED 10h za + Štefko Sever
15.11.
10h v zahvalo in priprošnjo
10h za farane

