† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

13. december

3. adventna
nedelja

† PONEDELJEK

14. december

sv. Janez od Križa,
duhovnik
† TOREK

15. december

bl. Drinske
mučenke
† SREDA

16. december

sv. Adela,
kraljica

† ČETRTEK

17. december

sv. Viviana,
opatinja
† PETEK

18. december

sv. Gacijan,
misijonar
† S O B O TA

19. december

sv. Urban,
papež

P. Jakob ( Janez) Bijol

( * 15. 1. 1931, Bled, + 15. 9. 2001, Ljubljana Šiška)

R

odil se na Mlinem pri Bledu kot drugi od štirih bra
tov. Bil je kaplan v Šiški, pri Marijinem oznanjenju
v Ljubljani in Mariboru ter spovednik na Brezjah, od koder
je pomagal župniku p. Bogdanu Marklju v Mošnjah in žup
niku – slovenskemu pisatelju Janezu Jalnu v Ljubnem.
Imel je zelo lepo pisavo in na obeh krajih pisal kroniko
in oznanila. Največ časa, 27 let, pa je bil kaplan za Bežigra
dom (1968–1995). Tu je razvil pastoralo gluhih in nagluš
nih, jih pripravljal na zakramente, srečanja in bogoslužja in
tako oral ledino te pastorale v Cerkvi na Slovenskem. Nekaj
let je bil gvardijan in vikar bežigrajskega bratstva. Zadnjih
šest let je bil spet kaplan v Šiški., kjer je tudi umrl. Bil je
preprost, iskren, hudomušen in potrpežljiv tudi v bolezni
in trpljenju.
P. Darko Ž.

• BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Sklepno obdobje adventnega časa v Katoliški cerkvi začenjamo 16. decembra z božično devetdnevnico, ki je neposredna bogoslužna priprava na božič. Bogoslužna priprava
v obliki devetdnevnice vernikom želi približati hrepenenje
in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo
in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne
antifone, imenovane tudi O-odpevi, ki so odpevi pred
Marijinim slavospevom Magnificatom (prim. Lk 1,47–55).
Antifone razlagajo prispodobe iz
Z A NASM E H
bogate svetopisemske simbolike,
ki napoveduje Jezusovo rojstvo.
V frizerskem salonu.
Njihov namen je pospešiti in
spodbuditi veselo pričakovanje.
Mojster: »Ste se že
V devetih dneh se zvrstijo naskdaj strigli pri nas?«
lednje antifone, pri čemer se vsaka
»Nisem, uho sem
izmed njih začne z odpevom:
izgubil v prometni
O Modrost, O Gospod in Vodinezgodi.«
telj, O korenina Jesejeva, O ključ
Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj
narodov ter O Emanuel.
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B

og, Ti, ki si z besedo vse ustvaril,
Dobro veš, kaj vse je mogoče narediti
z njo!

Z njo je mogoče odstreti skrivnosti,
prižgati velik ogenj navdušenja
in oživeti že umrla upanja;
z njo je mogoče očistiti sumničenja,
pomesti obtožbe ter sprati laži
in obteženega obdariti z odpuščanjem;
z njo je mogoče zakričati
zoper vse krivice ter nasilja
in dvigniti padle iz obupa;
z njo je mogoče izpovedati ljubezen,
naznaniti poroko ter rojstvo
in izreči obljubo za preživetje;
z njo Te je mogoče slaviti,
postati ikona Tvoje besede
in izprositi milost čudeža.

pj

Gospod, kakor prerok Ti dajem glas
za Tvojo besedo, da mi z njo prižigaš
ogenj v srce in luč v razum!

»Jaz sem glas
vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo
pot …!«
Jn 1,23

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

3. ADVENTNA NEDELJA, 13. 12.
10.00 – Prenos maše na YouTube kanalu
Župnija Ljubljana Bežigrad.
PONEDELJEK, 14. 12.
Dežurstvo v spovednici (krstilnici):
– 8.00 – 9.00: p. Andraž,
– 18.00 – 19.00: p. Miran.
SREDA, 16. 12.
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
20.15 – Svetopisemske kateheze preko spleta
na tej povezavi.

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, 17. 12.
Dežurstvo v spovednici (krstilnici):
– 8.00 – 9.00: p. Miran,
– 17.00 – 18.00 (za veroučence): p. Andraž
– 18.00 – 19.00: p. Andraž.
SOBOTA, 19. 12.
Spovedni dan.
Dežurstvo v spovednici (krstilnici):
– 9.00 – 10.30: p. Miran,
– 10.30 – 12.00: p. Andraž,
– 16.00 – 17.30: p. Miran,
– 17.30 – 19.00: p. Andraž.
4. ADVENTNA NEDELJA, 20. 12.
10.00 – 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 19.00-

19.10 ter v nedeljo med 11.00 in 12.00
v Parku miru pred cerkvijo.
Če bo prišlo do sprememb, jih bomo
takoj objavili v pojavnem okencu
župnijske spletne strani.

DEVETDNEVNICA
BOŽIČEM

epidemioloških razmer preko spleta na
YouTube kanalu Nadškofija Ljubljana.
Medgeneracijska skupina župnije
Bežigrad bo sodelovala 22. 12. ob
17.30.
3. ADVENTNI TEDEN
13. 12. – 20. 12.

PRED

Zaradi okoliščin se bomo letošnje
devetdnevnice pred božičem lahko
udeležili preko spleta. Za dobrih
petnajst minut se bomo vsak večer ob
20.00 zbrali v molitvi in prepevanju
preko aplikacije Zoom – na tej
povezavi.

SPOVEDOVANJE
Ker se bližamo praznikom, bomo tudi
več na razpolago za sveto spoved.
Poleg tega, da se za zakrament svete
spovedi se lahko še vedno dogovorite
po telefonu, lahko pridete v času
dežurstva v spovednico/krstilnico. To
bo v ponedeljek in četrtek od 8.00 do
9.00 in od 18.00 do 19.00 (v četrtek bo
že od 17.00 naprej priložnost za
spoved za veroučence). Še več
možnosti pa bo na sam spovedni dan v
soboto 19. 12. in sicer od 9.00 do
12.00 ter od 16.00 do 19.00. Naj se
tudi z dobro spovedjo pripravimo na
prihajajoče praznike.

MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabljeni, da se pridružite 24-urni
molitvi in postu za domovino.
Molitev bo potekala od 22. 12. od
17.30 do 23. 12. do 17.30., zaradi

NED 10h za + Ivana Rupnika in sorod.
13.12.
10h za + Frančiško in Franca
Drenik
10h za farane
PON
14.12.

TOR
15.12.

SRE
16.12.

ČET
17.12.

PET
18.12.

SOB
19.12.

~

za + iz družine Jere

~

za + Franca Mohorčiča

~

za + Jere

~

za + iz družine Žilič in Igrec

~

za + Aleša Dovča

~

za + Zajec

~

za + iz družine Jere

~

za + Marijo Marjeto Čermelj

~

za + starše in Nacka Zidar

~

za + Nado Osojnik

~

za + Pavlo Gjerkeš

~

za + iz družin Avsec in Zidar

~

za + Ivana in + iz druž. Milač

~

za bežigrajske ministrante

~

za + Pavlo in Franca
Leskovic

~

za + Barico Gjerek

~

za + Štefko Sever

~

po namenu

NED 10h v zahvalo
20.12.
10h za + iz družin Drenik in
Mehle
10h za farane

