† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

6. december

P. Stanislav (Anton) Škrabec

2. adventna
nedelja

† PONEDELJEK

7. december

sv. Ambrož,
škof

† TOREK

8. december

Brezmadežna
† SREDA

9. december

sv. Leokadija,
mučenka

A

( * 7. 1. 1844 Hrovača, + 6. 10. 1918 Ljubljana)

nton je bil najstarejši od sedmih otrok. Sošolec v gim
naziji Jožef – p. Angelik Hribar – ga je navdušil za
frančiškane. – Postal je profesor pripravnik na novomeški gi
mnaziji, študiral klasično in slovansko jezikoslovje v Gradcu
in leta 1873 prišel v samostan Kostanjevica pri Gorici. Tam je
na samostanski gimnaziji poučeval klasične in druge jezike in
bil nekaj let ravnatelj, definitor in provincialni vikar. Kot je
zikoslovec je vneto raziskoval slovenski jezik, zgodovino, glas
in naglas, pravopis, narečja in slovstvo. Ker nobena založba ni
hotela izdati njegovih razprav, je začel izdajati revijo Cvetje z
vrtov sv. Frančiška. Urejal jo je 32 let in na platnicah objav
ljal vprašanja, razprave, obravnave slovenskega jezika. Poleg
slovenskega jezika je skrbel za rože, zlasti gladiole, in tudi
pisal o njih. Obiskovali so ga duhovniki, profesorji, ugledni
izobraženci, in bil je vzor mnogim našim bratom. – Med prvo
svetovno vojno so se morali frančiškani leta 1915 umakniti s
Svete Gore in s Kostanjevice. P. Stanislav se je zatekel v Kam
nik, od tod pa v Ljubljano, kjer je kmalu umrl.
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P. Darko Ž.

† ČETRTEK

10. december

loretska Mati Božja
† PETEK

11. december

sv. Damaz I.,
papež

† S O B O TA

12. december

sv. Finian,
opat

•

Adventni dnevi nam dajejo
posebno priložnost – priložnost,

ki jo velja izkoristiti zdaj,
ne moremo in ne smemo
je prestavljati na
april, julij ali september.
Zdaj je advent – in zdaj velja
živeti adventno sporočilo in se
pripravljati na božič!
Brez priprave smo v nevarnosti,
da bo božič samo na koledarju ali
pa pod smreko, ne bo pa ga v naših
srcih in v naših odnosih. Kdor bi rad
žel brez setve, bo žel le plevel !

Z A NASM E H

Jože se pohvali pred
zeleno bratovščino:

»Ustrelil sem že 999
zajcev!«

Pa ga pobarajo:

»Zakaj številke ne

zaokrožiš na tisoč?«
Jože: »Zaradi enega
zajca pa že ne bom
lagal!«

pj

domovini hrepenenja je naš dom
in le v domotožju po prihodnosti
lahko resnično bivamo;
drugje smo samo v izgnanstvu,
drugje smo še sužnji,
ki jih muči bolečina tega,
kar za nas še ne obstaja.
Ker ljubimo,
nas je ožgalo sonce domotožja;
plačujemo z bolečino hrepenenja
in je ta svet za nas premajhen;
zato zapuščamo naše svete kraje
in Ti gremo naproti v puščavo,
kjer nas zažeja po pravičnosti
in začutimo lakoto po svobodi.
Hrepenimo po Tebi,
ker sami sebi ne zadoščamo,
in Ti hrepeniš po nas,
ker si sam sebi preveč;
zato se nam hočeš dati v dar,
da se za nas utelesiš med nami.

»Za menoj pride
močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi se sklonil pred
njim …!«
Mr 1,7

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

2. ADVENTNA NEDELJA, 6. 12.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.

TOREK, 8. 12. – Brezmadežno Spočetje
Device Marije
19.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.

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, 10. 12.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Andraž.
3. ADVENTNA NEDELJA, 13. 12.
10.00 – Zvočni prenos maše na YouTube
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad.
____________________________________
V ČASU EPIDEMIJE
Svete maše z ljudstvom so še vedno do nadaljnjega
odpovedane. Cerkev je odprta vsak dan od 8.10 do
19.00 za osebno molitev enega vernika ali ene družine
ali članov istega gospodinjstva. Obhajilo je mogoče
individualno prejeti vsak dan med 8.00-8.10 ter 19.0019.10 ter v nedeljo med 11.00 in 12.00 v Parku miru
pred cerkvijo.
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.
Za prejem zakramenta bolniškega maziljenja in svete
spovedi se lahko dogovorite po telefonu ali pridete v
času dežurstva v spovednico/krstilnico. Zaradi
okoliščin vas vabimo, da se na božične praznike
pripravite tudi s spovedjo. Vabljeni, da z njo ne

seznam najdete na župnijski spletni
strani.

2. ADVENTNI TEDEN
6. 12. – 13. 12.

PONEDELJEK, 7. 12.
18.00 – 19.00 – Dežurstvo v spovednici
(krstilnici): p. Miran.

MAŠE IN BOGOSLUŽJE
Delavnik: 8.00 in 19.00
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.

odlašate do zadnjega tedna, ampak
pristopite k zakramentu že prej – tako
v času rednega dežurstva kot tudi
izven.

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

DECEMBRSKA
MAGNIFICAT

REVIJA

Založba Družina je v decembru odprla
popolnoma prost dostop do molitveno-bogoslužne revije Magnificat.
Brezplačno ga lahko uporabljate do
novega leta. Uporaba spletnega
Magnficata je preprosta, kliknite:
https://flippwa.druzina.si/magnificat/
in že lahko molite z Magnificatom.

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.

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 molili
molitve z Marijo romarico. Molitve in

PON
7.12.

~

za + iz družine Iršič

~

za + Martina Lubeja

~

za + Jere

TOR 19h za + starše Šef
8.12.
19h za + Metodija Riglerja
19h za + Franca Čampa
SRE
9.12.

ČET
10.12.

PET
11.12.

SOB
12.12.

~

za pozabljene duše v vicah

~

za + Darka in Marjano
Kušej

~

za zdravje

~

za zdravo pamet

~

za + Tomaža Komana

~

za + Štefana, Marijo in
Ivano Arko

~

za + iz družine Zajec

~

za + iz družine Gaberščik

~

za + Iršič

~

za + Andreja Zavašnika

~

za blagoslov v družini

~

za + Franca Mohorčiča

NED 10h za + Ivana Rupnika in
13.12.
sorodnike
10h za + Frančiško in Franca
Drenik
10h za farane

