† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

3. oktober

sv. Frančišek Borgia
† PONEDELJEK

4. oktober

sv. Frančišek
Asiški, red. ustan.
† TOREK

5. oktober

sv. Marija Favstina
Kowalska
† SREDA

6. oktober

sv. Bruno, ustan.
kartuzijancev
† ČETRTEK

7. oktober

rožnovenska Mati
Božja
† PETEK

8. oktober

sv. Benedikta,
devica, mučenka
† S O B O TA

9. oktober

sv. Abraham in
Sara

P. Janez (Franc) Žurga

(* 22. 9. 1885, Dolenje Gradišče, ŽU Dololenjske Toplice,
+ 5. 3. 1969, Kamnik)

F

ranc je obiskoval ljudsko šolo pri frančiškanih in gimnazijo
v Novem mestu ter po novi maši postal tam učitelj na ljudski
šoli in katehet. Med prvo svetovno vojno je bil vojaški kurat na
ruski in soški fronti. Nato je prišel v Kamnik in študiral naravoslovje, geografijo in geologijo na ljubljanski univerzi, da bi kot
profesor poučeval na samostanski gimnaziji. Toda ta gimnazija
je bila ukinjena in profesor Hinterlechner je povabil p. Janeza
za asistenta na inštitutu za mineralogijo, petrigrafijo in nauk
o slojiščih na tehnični fakulteti. P. Janez je bil zelo nadarjen
predavatelj in raziskovalec, napisal in prevedel je več člankov iz
življenja kamnov, rastlinstva in živali, zbiral kamne in neizpodbitno dokazoval nova geološka odkritja. Sodeloval je pri raznih
projektih, pri gradnjah elektrarn, cest in železnic, raziskoval je
celo termalne vrelce. Deloval je še na Viču, pri Novi Štifti, na
Gori nad Sodražico in od leta 1956 spet v Kamniku in Nevljah.
Rad je rezbaril, izdelal je lepo število križev in drugih podob.

•

PREDSTAVITEV KNJIGE
Svetilnik slovenstva in vernosti
v New Yorku; ponedeljek 4. oktobra, ob
20. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja.
Sodelujejo: p. Krizolog, Matjaž Brojan
(avtor knjige), Janez Kranjc, Lenart
Krečič, Miha Zupanc Kovač,
p. Marjan Čuden.

•

Jesensko ROMANJE NA
PORTUGALSKO IN V ŠPANIJO
od 22. do 30. oktobra
Obiskali bomo: Lizbono, Sintro,
Fatimo, Alcobaço , Nazaré, Batalho,
Tomar, Coimbro, Porto, Guimarães,
Brago, Aguardo, Santiago, Finisterro.
Organizator potovanja: Ars longa;
informacije: p. Pavle (041 390 609).

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
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P

P. Darko Ž.

Z A

N A S M E H : )

Mama sprašuje sinka:
»Kdo je prvi v tvojem
razredu?« »Luka.« »In pri
matematiki?« »Tomaž.«
»In v slovenščini?« »Rudi.«
»Pa ti?« »Jaz prvi vstanem,
ko pozvoni za konec ure!«

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

Direktor pride v pisarno
k tajnici in jo vpraša:
»Gospodična, a vi kaj
delate v nedeljo?« »Nič
ne delam.« »Potem pa
poglejte na koledar in naj
vas spomnim, da danes ni
nedelja!«

pj

L E TO B • X L I • Š T. 36

rosim vas za otroke:
njih ni nikoli preveč,
njih se nikoli ne naveličam,
oni so moja neskaljena podoba,
oni so mi ukradli srce;
oni se čudijo vsemu,
oni nenehno rastejo;
moje upanje v njih kali,
moja kri se pretaka po njih žilah,
moja ljubezen se v njih učlovečuje.
Prosim vas za otroke:
po njih rokah vas objemam,
jočem skozi njihove solze,
poslušam vas z njihovimi ušesi,
po njih besedah vas blagoslavljam,
z njihovo radovednostjo vas prebujam,
z njihovo nebogljenostjo vas preizkušam,
z njihovim smehom se vam zahvaljujem.
Prosim vas za otroke:
zaradi njih ohranjam ves svet,
skupaj z njimi trepetam zanj in za vas,
skupaj z njimi iščem vaš pogled,
skupaj z njimi prosim za vašo ljubezen.
Prosim vas za otroke:
oni so pomladne trave in bilke upanja,
oni so slavčki v vaših hišah
in rože na vaših okenskih policah!

Pustite otroke,
naj prihajajo k meni,
in ne branite jim,
kajti takšnih je
božje kraljestvo.
Mr 10,14

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

27. NEDELJA MED LETOM, 3. 10.,
Frančiškova nedelja
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
Po večerni maši bo »Transitus« – krajši
obred spomina na Frančiškovo smrt.

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.

PETEK, 1. 10.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.

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

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

SREDA, 6. 10.
9.00 – Karitas za stranke.

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

MAŠE IN BOGOSLUŽJE

na voljo v predprodaji in tudi uro pred
koncertom pri vstopu.
27. TEDEN MED LETOM
3. 10. – 10. 10.

PONEDELJEK, 4. 10, sv. Frančišek
18.00 – Blagoslov živali pred cerkvijo.

ČETRTEK, 7. 10.
20.30 – Plečnik & a-cappella: »Nemški in
francoski sakralni biseri« v izvedbi
Komornega zbora Dekor.→

TRR: SI56 0430 2000 3283 919

Novak za izvedbo gradbene obnove
najvišjega prostora v zvoniku.

PON 8h za blagoslov v šolskem
4.10.
letu
19h za + Frančiška Ulčarja
~

TOR 8h za + Zajec
5.10.
19h za + Jožeta Slokarja
~
SRE
6.10.

ČET
7.10.

PET
8.10.

19h za + Franca Jakoba

PLEČNIK & A-CAPPELLA
Koncertni cikel Plečnik & a-cappella
je bil prvič izveden septembra lani. V
četrtek 7. 10. ob 20.30 bo v naši cerkvi
Komorni zbor Dekor izvajal »Nemške
in francoske sakralne bisere« sakralne
glasbe 19. in 20. stoletja. Vstopnice so

za + Cvetko Cestnik

8h za + iz družin Zajc in Bole
19h za+ Adija in Ivanko Judež
~

SOB
9.10.

v zahvalo ozdravitev

8h v čast Sv. Duhu za Toneta
~

IZBOR ČLANOV ŽPS

V četrtek 23. 9. je podjetje Krn iz zvonika odstranilo
zvonove, ki so bili dani v obnovo. V preteklem tednu
pa smo se dogovorili s podjetjem Gradbeništvo Franc

8h za + starše in sestre
Smonig
~

28. NEDELJA MED LETOM, 10. 10.,
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
____________________________________

PRENOVA ZVONIKA

za srečno zadnjo uro

19h za + Rudija Jurša

SOBOTA, 2. 10.
Prva sobota v mesecu.

Preteklo nedeljo je potekal izbor novih članov za
Župnijski pastoralni svet. O novih članih, ki bodo
sprejeli službo v Župnijskem pastoralnem svetu, vas
bomo v kratkem obvestili.

za poklice

za zdravje

8h za duhovne poklice
~

za + Lucijana De Belisa

~

za + Srebot in Rejc

NED 8h za farane
10.10.
10h v zahvalo za sv. zakon
Marjane in Davida
19h za + Marijo Mohar

