† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

12. september

P. Mariofil ( Jožef ) Holeček

Marijino ime

† PONEDELJEK

13. september

sv. Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj
† TOREK

14. september

povišanje svetega
Križa
† SREDA

15. september

Žalostna Mati
Božja

R

(* 8. 3. 1872, Ljubljana Šiška,
+ 12. 2. 1923, Ljubljana)

odil se je v Spodnji Šiški kot sin sprevodnika na železnici
in tudi sam postal uradnik na železnici. Leta 1897 se je
poročil z Marijo Dolžan, toda po petih letih in pol mu je žena
umrla. Otrok nista imela. Jožef je potem vstopil v frančiškanski red v Brežicah, študiral v Ljubljani in Mariboru. Po novi
maši je bil kaplan in katehet v Mariboru in Ljubljani, od leta
1917 do 1919 je bil predstojnik in rektor Marijinega svetišča
na Brezjah in nato magister novincev v Nazarjah. Ko je leta
1922 umrl provincial p. Avguštin Čampa, je bil p. Mariofil
izvoljen za provinciala in se vrnil v Ljubljano. Bil je vnet in
skrben predstojnik bratom, a žal samo nekaj mesecev. Na svoji
prvi letni vizitaciji, ko je šel obiskat brate v Maribor, se je na
vlaku prehladil, po prihodu domov zbolel in umrl v ljubljanski
deželni bolnišnici. Bil je blagega značaja, mož molitve, pobožnosti, reda in dela.

16. september

† PETEK

17. september

sv. Hildegarda,
redovnica
† S O B O TA

18. september

sv. Ariadna,
mučenka
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P. Darko Ž.

† ČETRTEK

sv. Ljudmila,
mučenka

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
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•
STIČNA MLADIH
18. september
Jubilejno, 40. srečanje mladih
v Stični, ki bo potekalo pod geslom:
»Utrdi moje korake«.

N A S M E H : )

»Bral sem, da je vaš dedek
najstarejši prebivalec
mesta.«
»Pravzaprav to ne drži!
Babica je še starejša,
samo tega ne sme nihče
izvedeti!«

*************

Mali Niko je bil dolgo
časa pokonci. Ko ga mama
spravlja spat, ga spomni,
naj zmoli večerno molitev.
Sinko pravi: »Ali misliš,
da je v nebesih še kdo
buden?«

pj
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kolikokrat bi me moral že odsloviti,
ker ne mislim na to, kar je Božjega,
rad pa določam tvoje ravnanje,
On pa se je obrnil, pogledal
podvomim o tvoji ljubezni,
ne sprejemam tvojih odločitev,
po učencih in posvaril Petra:
se ne zanesem na tvojo modrost
»Poberi se! Proč od mene,
in ne računam s tvojo milostjo.
satan, ker ne misliš na to,
Kolikokrat bi me že moral pognati,
kar je božjega …«
ker te ne sprejemam v celoti,
Mr 8,13
bežim od svojega križa,
te sumim za svoje trpljenje,
ne zaupam z zvestobo,
ne trpim z upanjem,
ne verujem z vero, ki služi,
in ne ljubim za nič.
Kolikokrat bi me že moral odpisati,
ker pričakujem spremembe brez spreobrnjenja,
si ne maram umazati rok za druge,
lačne pomilujem, ne pa nahranim,
zahtevam hvaležnost od obdarovanih,
ne presojam sebe po tebi, ampak tebe po sebi,
in se obnašam, kot da se lahko odrešim sam.
A ti nikoli ne zavržeš človeka;
odklanjaš ali popravljaš le naša dela,
ki jih brez tebe delamo sebi v škodo!
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@t-2.net
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 četrtkih 8.30-9.00 in
17.00-18.00. Za obisk pisarne se
lahko tudi vnaprej dogovorite po
telefonu. 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

24. NEDELJA MED LETOM, 12. 9.
10.00 – Maša ob začetku katehetskega leta.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
TOREK, 14. 9., Povišanje sv. Križa
Jutranja in večerna maša bosta pri oltarju
Žalostne Matere Božje.
Slovenska frančiškanska provinca je
posvečena sv. Križu, zato na ta dan obhajamo
praznik. Ob tem vas vse vabimo k molitvi za
našo stanovitnost v poklicanosti in za nove
duhovne in redovne poklice.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.
17.55 – Prva vaja Otroškega pevskega zbora
v Cirilovi sobi →
SREDA, 15. 9., Žalostna Mati Božja
Jutranja in večerna maša bosta pri oltarju
Žalostne Matere Božje.
9.00 – Karitas za stranke
19.45 – Prvo srečanje mladinskega verouka v
Frančiškovi sobi.
ČETRTEK, 16. 9.
19.30 – Srečanje Delavnic molitve in
življenja – še se lahko pridružite.
SOBOTA, 18. 9.
Srečanje mladih v Stični. Več informacij na
tej povezavi.
25. NEDELJA MED LETOM, 19. 9.
17.55 – Prva vaja Mladinskega pevskega
zbora v Cirilovi sobi →
____________________________________
IZBOR ČLANOV ŽPS
V nedeljo 26. 9. bo potekal izbor novih članov za

Župnijski pastoralni svet. Člane lahko
predlaga vsak župljan, ki je dopolnil
16 let in je prejel zakramente uvajanja.
V nedeljo 19. 9. bodo na razpolago
glasovnice, na katere boste vpisali
svoje kandidate. Oddali jih boste v
nedeljo 26. 9. v poseben nabiralnik, ki
bo pred vhodom v cerkev. Vabljeni, da
že zdaj razmišljate o možnih
kandidatih in tudi lastni udeležbi.
Skrbimo za dobrobit in lepo
prihodnost naše župnije.

ZAČETEK
KATEHETSKEGA LETA
Z rednim osnovnošolskim veroukom
pričnemo v tem tednu, prav tako tudi
ministranti, srednješolci, Otroški
pevski zbor in Mladinski pevski zbor.
Vabljeni, da prinesete veroučne
učbenika za 6. in 7. razred v sklad
rabljenih učbenikov.

ZAKONSKI JUBILEJI
Slovesnost zakonskih jubilejev bomo
obhajali v nedeljo 26. 9. ob 10.00. Vsi,
ki obhajate 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 …
let poroke (tudi če se niste poročili v
naši župniji!), vabljeni, da se prijavite.

PREMIERA
V petek 10. 9. je na Gospodarskem
razstavišču
bila
premiera
dokumentarnega filma o naši župniji
Plečnikov skriti biser. Če bodo
okoliščine dopuščale bo naslednja
projekcija v naši cerkvi ob obletnici
posvetitve naše cerkve 16. 11.

VINCENCIJEV KOLEDAR
Društvo prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote je izdalo koledar za
2022. Na voljo je na polici z verskim
tiskom
skupaj
s
priloženimi
položnicami.
24. TEDEN MED LETOM
12. 9. – 19. 9.
NED 8h v zahvalo po namenu
12.9.
10h za + Stanislava Šiška G12
19h za farane
PON 8h za srečno zadnjo uro
13.9.
19h za + Pavla in Miro Sušnik
~

za + Stanislava Šiška G13

TOR 8h na čast Sv. Duhu za Toneta
14.9.
19h za + Stanislava Šiška G14
~

za provinco

SRE 8h za + sošolko Anito Žakelj
15.9.
19h po namenu
~

za + Stanislava Šiška G15

ČET 8h za + Ladko Paulin
16.9.
19h za Milko Žunič - v zahvalo
~

za + Stanislava Šiška G16

PET 8h za srečno zadnjo uro
17.9.
19h za + Marijo Jerko
~

za + Stanislava Šiška G17

SOB 8h za duhovne poklice
18.9.
~ po namenu
~

za + Stanislava Šiška G18

NED 8h za + Andreja Korenčana
19.9.
10h za farane
19h za + Stanislava Šiška G19

