† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

29. november

1. adventna
nedelja

† PONEDELJEK

30. november

sv. Andrej,
apostol
† TOREK

1. december

sv. Edmund,
mučenec
† SREDA

2. december

sv. Bibijana
(Vivijana), mučenka
† ČETRTEK

3. december

sv. Frančišek K.,
duhovnik
† PETEK

4. december

sv. Barbara,
mučenka
† S O B O TA

5. december

sv. Sava (Saba),
puščavnik

P. Hugolin (Franc) Sattner

(* 29. 11. 1851 Kandija, ŽU, Novo mesto – Šmihel,
+ 20. 4. 1934, Ljubljana)

F

ranc je bil sin poštnega uradnika. Kot frančiškan je bil v
Novem mestu organist, zborovodja, učitelj petja na gimnaziji in ljudski šoli ter soustanovitelj Cecilijanskega društva,
ki je zelo izboljšalo cerkveno petje in glasbo pri nas. V Ljubljani (od 1890) je bil več let župnik pri Marijinem oznanjenju, gvardijan, vikar, ravnatelj kora in začetnik mešanega pevskega zbora, ki je prirejal koncerte po več krajih. P. Hugolin je
izpopolnil znanje pri prof. Mateju Hubadu in ustvaril priznane umetnine: Lastovkam, Kantata o nevihti, Missa Seraphica,
Te Deum in Jeftejeva prisega, znan oratorij Assumptio B. M. V.
za orkester, zbor in soliste, Oljki, Soči, V pepelnični noči, V kripti
sv. Cecilije, opera Tajda in druge. Hkrati je še naprej ustvarjal
številne svetniške, Marijine in druge cerkvene skladbe in bil
tudi uglaševalec orgel in zvonov, iskan spovednik in govornik.

• Bliža se praznik sv.
MIKLAVŽA, zavetnika dobrote.
Po dobri stari navadi je to čas za obdarovanje. Letos najbrž ne bo toliko prilike,
da bi se lahko izkazali s svojo dobroto
do otrok, zlasti tistih, ki so v izolaciji, pa
tudi zaradi zaprtih trgovin ali njihove
oddaljenosti.
Dobrota in ljubezen sta iznajdljivi in če
jima posodimo svojo ustvarjalnost, bosta
kljub temu našli pot do naših dragih:
morda jim napišemo pismo, narišemo
sliko, zapojemo pesem, pobrskamo po
kakšni ljubi fotografiji, si vzamemo čas
za daljši telefonski pogovor, jim pošljemo
kakšno figuro za jaslice, voščilnico po
radiu, zmolimo zanje kakšno molitev …
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Z A NASM E H

Župnik sprašuje
gospo Olgo: »Zakaj ste možu sredi
maše primazali
zaušnico?«
»Gospod župnik,
iskreno se vam
opravičujem,
ampak dovolj mi je
bilo, da me je pogledal vsakokrat,
ko ste rekli: In reši
nas vsega hudega!«

pj

e, Gospod, Ti nisi opij in ne uspavanka,
Ti nisi glasba za lahkoten ples,
»Čujte torej,
Ti nisi avtokarta za pobeg.
ker ne veste, kdaj se
S Tabo se ne da pohajkovati,
vrne hišni gospodar …
Tebe se ne da podkupiti.
da vas ne najde spečih,
Ti nočeš le bežnih pogledov,
če pride nenadoma!«
ne mrmrajočih besed in hladnih poljubov.
Ni Ti dovolj, da Te čakamo,
Mr 13,35-36
ker Tvoje svetišče ni čakalnica.
Ti hočeš, da ožmemo srce
do poslednje kaplje krvi;
Ti hočeš, da Ti gremo naproti
in da Tvoja ljubezen postane naš dom:
kjer bomo uresničili svoje sanje,
kjer se bomo sposobni zaljubiti,
kjer bomo zmogli sklepati zakone,
kjer si bomo upali rojevati otroke
in zaorati v nove njive zvestobe.
Da, vse si upamo in vse zmoremo,
če smo s Teboj in Ti verjamemo!

AV E , G R AT I A P L E N A !

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

1. ADVENTNA NEDELJA, 29. 11.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Nedelja Karitas in sklep tedna Karitas.
Nabirka je namenjena potrebam Karitas.
PONEDELJEK, 30. 11.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.
SREDA, 2. 12.
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Svetopisemske kateheze preko spleta
na tej povezavi.
ČETRTEK, 3. 12.
18.30 – Molitvena ura za poklicanost in
stanovitnost poklicanih na tej povezavi. →
19.00 – 20.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
PETEK, 4. 12.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
2. ADVENTNA NEDELJA, 6. 12.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
____________________________________
MOHORJEVA ZBIRKA
V župnijski pisarni so na razpolago paketi knjig za
Mohorjevo zbirko 2021 – naročnike prosimo, da
prevzamete knjige. Obenem ste lepo vabljeni tudi novi
naročniki, da se naročite na zbirko 2022 –
prednaročniška cena je 49 €. Prijave s plačilom v
pisarni – do 2. 2.

ADVENTNE
DUHOVNE
VAJE Z OČETI VERE NA
SPLETU
Od petka 4. 12. do nedelje 6. 12. bodo
na spletu dostopne duhovne vaje ob
branju
odlomkov
iz
spisov
pomembnega bibličnega eksegeta iz 3.
stoletja, Origena, ki jih bo vodil br.
Miran Špelič. Za povezavo na Zoomu
se
prijavite
na
naslov
jana.podjavorsek@rkc.si

1. ADVENTNI TEDEN
29. 11. – 6. 12.
NED 10h za + iz družine Dokler
29.11.
10h za + Amalijo in Ivana Blatnik
10h za farane
PON
30.11.

TOR
1.12.

ADVENTNI KOLEDAR
V misijonski pisarni so letos pripravili
Adventni koledar o zdravniku in
misijonarju Janezu Janežu. Dobite ga
v digitalni obliki na župnijski spletni
strani ali strani misijonske pisarne.

MARIJA ROMARICA
V letošnjem adventu Marija romarica
ne bo mogla romati po naših domovih
tako kot smo bili navajeni. Zato smo
pripravili seznam, na katerega se
lahko vpišete, da boste tisti dan molil
molitve z Marijo romarico. Molitve in
seznam najdete na župnijski spletni
strani.

SPOVEDOVANJE
Zaradi okoliščin vas vabimo, da se na
božične praznike pripravite tudi s
spovedjo. Vabljeni, da z njo ne
odlašate do zadnjega tedna, ampak
pristopite k zakramentu že prej – tako
v času rednega dežurstva kot tudi
izven, za se kar lahko prej dogovorite
po telefonu.

SRE
2.12.

ČET
3.12.

PET
4.12.

SOB
5.12.

~

za + iz nov. pisem

~

za Liziko Girimonte in mol.
skupino

~

po namenu p. Andraža

~

na čast Svetemu Duhu za
Toneta

~

za + Karla Mencigarja

~

po namenu

~

za zdravstveno in strežniško
osebje

~

za + Amalijo in Alojza
Tavželj

~

za + Mladeno Babnik - obl.

~

za + Franca Boleta

~

za + Stanislava Droljca

~

za zdravje in blagoslov v
družini Tavčar

~

za + Alojzija in Alojzijo
Tepina

~

za Blažko Sofijo in Žiga

~

za duše v vicah

~

za + iz družine Zajec

~

za + Dušana Berkopca

~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 10h za farane
6.12.
10h za + Alojza Kosija
10h za zdravje

