† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

26. september

sv. Kozma in
Damijan

† PONEDELJEK

27. september

sv. Vincencij
Pavelski
† TOREK

28. september

sv. Lioba (Ljubica),
devica
† SREDA

29. september

sv. Mihael, Gabrijel,
Rafael
† ČETRTEK

20. september

sv. Hieronim,
cerkv. učitelj
† PETEK

1. oktober

sv. Terezija Deteta
Jezusa
† S O B O TA

2. oktober

sv. angeli varuhi

Br. Danijel (Alojzij) Knific

M

(* 2. 2. 1911, Trboje,
+ 9. 1. 1991, Novo mesto)

ladi Lojze iz Trboj pri Kranju je bil organist v Litiji in v
Laškem, med drugo svetovno vojno partizan, po vojni
begunec na Koroško in zaprt v Šentvidu. Leta 1947 je prišel v
Novo mesto v noviciat. V Novem mestu je ostal ves čas življenja
v samostanu, 44 let, bil je organist, zborovodja, vrtnar, kletar in
čebelar. Kot organist in zborovodja je vztrajno iskal pevce, ko se
zaradi služb in drugih okoliščin niso upali izpostavljati v župnijah ali cerkvah. Vodil je pevska zbora na Kapitlju in v Kloštru,
pevci iz Stopič so mu celo kupili motor, da jih je šel poučevat v
Stopiče in v druge župnije. Čas po koncilu in ustanovitev župnije
sv. Lenarta sta dala bratu Danijelu nov zagon, učil je otroke in
odrasle, se izpopolnjeval in s posebnim čutom in žarom vzgajal
pevce, jim približal bogoslužje, vodil petje pri verouku in ustanovil še otroški in mladinski zbor. V bolezni je bil potrpežljiv
in sam je hotel delati ter skrbeti zase in za druge do zadnjega.

•
LATINSKA SV. MAŠA
v čast sv. Hieronimu bo v Emonski
krstilnici na Erjavčevi 18 v sredo,
29. septembra, ob 17. uri.
•
POGOVORNI VEČER
Aktualnost srednjeveške misli (Bill
Schort OFM); 30. septembra ob
19. uri v atriju (Prešernov trg 4,
frančiškani).
•
PREDSTAVITEV KNJIGE
Svetilnik slovenstva in vernosti
v New Yorku; 4. oktobra ob 20. uri
v cerkvi Marijinega oznanjenja.
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»Vi ste rojeni za tajnega

agenta,« pravi šef enemu

svojih uslužbencev. »Kako to
mislite?« se ta začudi.

»Zato ker nikjer ne pustite
sledov svojega dela!«

*************
Profesor študentu na izpitu:
»To je že četrto vprašanje,

na katero niste odgovorili.«
Študent odvrne: »Dajte mi

še malo časa za razmislek.«
Profesor: »Ali bo dovolj do

naslednjega izpitnega roka?«

pj

L E TO B • X L I • Š T. 35

elik dolžnik sem ljudem in Bogu.
Koliko kozarcev vode sem že prejel
od prijateljev in dobrih ljudi:
kozarcev molitve in dobrih želja,
kozarcev tolažbe in sočutja,
kozarcev pohval in nagrad,
kozarcev razumevanja in odpuščanja,
kozarcev spodbud in zaupanja,
kozarcev bližine in ljubezni …,
ki so gasili žejo mojega življenja.
Seveda so tu še kozarci neprijateljev:
njihovih nepreverjenih obtožb,
njihovega trmastega nezaupanja,
sejanja dvoma in sumničenja,
odpovedi podpore in soglasja,
prikritega in odkritega nasprotovanja …,
ki so gasili žejo mojega napuha.
Tu so še moji razbiti kozarci:
črepinje moje neučakanosti,
okruški moje svobode,
drobci zavrnjenih ljubezni,
odlomki polomljenih kril upanja,
škrbine potopljenih sanj …,
ki so gasili žejo mojih uveljavljanj.
Za vse, prav za vse kozarce
Ti izrekam zahvalo, Gospod!

Kdor vam da piti kozarec
vode zaradi imena, ker ste
Kristusovi – resnično, povem
vam –, zagotovo ne bo izgubil
svojega plačila.
Mr 9,41

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

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

26. NEDELJA MED LETOM, 26. 9.
10.00 – Slovesnost zakonskih jubilejev. →
Izbor članov ŽPS. →
SREDA, 29. 9.
17.00 – Maša v čast sv. Hieronimu v emonski
krstilnici. →

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

ČETRTEK, 30. 9.
Četrtek pred prvim petkom.
20.30 – Plečnik & a-cappella: Llibre Vermell
v izvedbi APZ Tone Tomšič →
16.00 in 19.00 – Simpozij ob 800-letnici
rojstva sv. Bonaventura. →
PETEK, 1. 10.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
SOBOTA, 2. 10.
Prva sobota v mesecu.
27. NEDELJA MED LETOM, 3. 10.,
Frančiškova nedelja
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
Po večerni maši bo »Transitus« – krajši
obred spomina na Frančiškovo smrt.
____________________________________
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. Glasovnice z imeni kandidatov oddajte v
poseben nabiralnik, ki bo pred vhodom v cerkev.

PRENOVA ZVONIKA
V preteklem tednu smo pričeli s prenovitvenimi deli v
zvoniku. Odstranili smo zvonove, ki so bili dani v

obnovo. Zato bomo do nadaljnjega
brez zvonov. V kratkem bo sledila
druga faza gradbeno obnovitvenih del,
ki vključujejo ureditev toplotne in
hidroizolacije, kar je bil izhodiščni
namen celotne obnove najvišjega
nadstropja zvonika. Zahvaljujemo se
vam za vaše zaupanje in finančno
podporo pri prenovi.

PLEČNIK & A-CAPPELLA
Koncertni cikel Plečnik & a-cappella
je bil z prvič izveden septembra lani.
Letos bosta v okviru petih koncertov v
Plečnikovih objektih v naši cerkvi
potekala kar dva: 30. 9. ob 20.30 bo
srednjeveško obarvani spored na temo
kodeksa Llibre Vermell (Rdeča
knjiga) v izvedbi APZ Tone Tomšič;
7. 10. ob 20.30 bodo Nemški in
francoski sakralni biseri sakralne
glasbe 19. in 20. stoletja v izvedbi
Komornega zbora Dekor. Vstopnice
so na voljo v predprodaji in tudi uro
pred koncertom pri vstopu.

MINISTRANTI
V letošnjem letu bodo ministrantske
vaje potekale po novem ob petkih od
18.00 ure do konca večerne maše.
Vabljeni novi ministranti, da se
pridružite naši ekipi ob oltarju!
26. TEDEN MED LETOM
26. 9. – 3. 10.
NED 8h za + Stanislava Šiška G26
26.9.
10h za vse + iz družine Opara
19h za farane
PON 8h za + Anito Žakelj Burke
27.9.
19h za + Branka in Dragico
Smerdelj
~

TOR 8h za zdravje Zdenke in Francija
28.9.
19h za + Pavla Župančiča
~

Na predvečer godu cerkvenega očeta
sv. Hieronima, 29. septembra ob
17.00, bo že tradicionalna maša v
latinskem jeziku v emonski krstilnici
(Arheološki park, Erjavčeva, za
Cankarjevim domom). Mašo bo
daroval br. Miran Špelič. Vabljeni tudi
30. 9. k obhajanju 800-letnice sv.
Bonaventura – več na tej povezavi.

za + Stanislava Šiška G28

SRE 8h za + Anito Žakelj Burke
29.9.
19h za + Otilijo Križnik
~

za + Stanislava Šiška G29

ČET 8h za + Stanislava Šiška G30
30.9.
19h za + Pavla in Miro Sušnik
~

MAŠA V ČAST
SV. HIERONIMU

za + Stanislava Šiška G27

za zdravje

PET 8h za p. Andraža
1.10.
19h za zdravje
~

za + Ruperta Smoniga

SOB 8h po namenu (L)
2.10.
~ za sam. družino in dobrotnike
~

za + Srebot in Rejc

NED 8h za farane
3.10.
10h v zahvalo
19h za + Marijo in Antona Mohar

