† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

17. oktober

sv. Ignacij
Antiohijski
† PONEDELJEK

18. oktober

sv. Luka,
evangelist
† TOREK

19. oktober

sv. Pavel od Križa,
duhovnik
† SREDA

20. oktober

sv. Rozalina,
redovnica
† ČETRTEK

21. oktober

sv. Uršula,
devica, mučenka
† PETEK

22. oktober

sv. Marija Saloma,
svetopisemska žena
† S O B O TA

23. oktober

sv. Janez Kapistran,
duhovnik

P. Karel (Alojzij) Dijak
(* 9. 5. 1899, Ljutomer,
+ 26. 5. 1994, Kamnik)

R

odil se je v kmečki družini, v kateri je bilo dvanajst otrok. Kot gimnazijec je bil vojak v prvi svetovni vojni, po
vojni pa jezačel noviciat v Nazarjah. Deloval je kot katehet
v Kamniku, eno leto na Rocnem, bil je magister klerikov v
Ljubljani in potem dolga leta magister novincev v Novem
mestu in na Kostanjevici pri Gorici; tako je vzgojil številne
generacije bratov naše province, ki se ga s hvaležnostjo spominjajo. Tri leta je bil gvardijan v Mariboru, zadnjih dvajset
let pa spet v Kamniku vikar, spovednik in je tudi pomagal pri
vzgoji fantov v Serafinskem kolegiju. Vsem nam je bil močan
zgled in opora. Nekaj let je bil definitor in kustos – vikar
province. Bil je izvrsten spovednik in duhovni vodja, vztrajen
molivec za provinco in Cerkev na Slovenskem, redovniški in
duhovniški jubilant – diamantni mašnik.
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V

sakdo bi sedel na desnici ali levici
predsednikov in papežev,
zvezdnikov in olimpionikov,
nobelovcev in generalov,
vplivnežev in direktorjev …
Na takih sedežih je mikavno sedeti,
si deliti slavo s pomembneži,
se sončiti v moči bogatašev,
se ponašati z medaljami zmagovalcev …

P. Darko Ž.

•
Povabljeni ste v

SVETOPISEMSKO
SKUPINO

Kdor hoče v šolskem letu 2021/22
prebrati vso Novo zavezo in se

Z A

N A S M E H : )

»Ti si pa zelo shujšal!«
»Kako pa to zgleda?«

»Ločujem se, kuhati pa ne

v Svetopisemski skupini na

ceno. Vse mu je predrago.

prijave na tel.: 031 326 290,

»Kaj bi si želeli za rojstni

krogu, se nam lahko pridruži
Tromostovju. Informacije in
(Jože Ramovš).

predmete in sprašuje za

Končno vpraša prodajalko:
dan, če bi bili moja žena?«
»Drugega moža!«

Mr 10,37

Toda sedeti ob Bogu je nekaj drugega:
to pomeni viseti ob obsojencu na križu,
ždeti ob bolniku in beraču,
bloditi z beguncem in izobčencem.

znam.«

*************
Moški jemlje v roke različne

Rekla sta mu: »Daj nama,
da bova sedela v tvoji slavi,
eden na tvoji desnici in eden
na tvoji levici.«

A vsi ti prestoli niso vedno častni,
saj so včasih krvavi,
drugič lažni in hladni,
spet drugič trhli in minljivi.

»Ja, sem na ločevalni dieti.«

ob tem pogovarjati v širšem
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Bog torej ne sedi na zlatih prestolih,
ni direktor med direktorji,
ni ga med odlikovanci in predsedniki,
tudi ne med izumitelji in rekorderji;
ne služi potrebam po naši slavi,
ni izvrševalec naših načrtov
in ne bližnjica za prve sedeže!

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
Sobota: 8.00
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

29. NEDELJA MED LETOM, 17. 10.

29. TEDEN MED LETOM
17. 10. – 24. 10.

TOREK, 19. 10.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

NED 8h za farane
17.10.
10h za + starše Tavčar, Gorjup
in + Jožeta Rojka
19h za + Juriševič

SREDA, 20. 10.
9.00 – Karitas za stranke.

PON 8h za + Jere
18.10.
19h za + starše in druž. Mihelčič

30. NEDELJA MED LETOM – Misijonska
nedelja, 24. 10.
Nabirka te nedelje je namenjena potrebam
naših misijonarjev.
____________________________________

~

TOR 8h za + Marijo Beričič
19.10.
10h v čast sv. Antonu
19h za + Andreja Mayerja
SRE 8h za + Angelo in Alojzija
20.10.
Rudolf

NOVEMBRSKA PISMA
Na polici z verskim tiskom in v klopeh so že na voljo
novembrska pisma. V novembrskih dneh bomo za
naše rajne darovali sveto mašo vsak ponedeljek in
petek ob 8.00 ter vsako sredo ob 19.00. Novembrska
pisma lahko oddate v zakristiji, župnijski pisarni ali
kateremu od patrov osebno.

NAVJE
Na spomin vseh vernih rajnih 2. 11. bomo po večerni
maši odšli na Navje, kjer se bomo udeležili
molitvenega bogoslužja za rajne in prisluhnili
nagovoru, ki ga bo pripravil naš župljan umetnostni
zgodovinar dr. Franci Lazarini.

PREIMENOVANI PROSTORI – 2. del
Ko je g. Izidor Rejec izvedel, da dobivajo prostori v
zvoniku svoja imena, je predlagal, da bi eno sobo ali
pa nekdanji kiosk poimenovali po arhitektu naše
cerkve. Tako je najvišji prostor v zvoniku postal
Plečnikova soba, v kateri so po novem v okvirjih pod
muzejskim steklom razstavljeni Plečnikovi načrti za

za rajne

19h po namenu

našo cerkev in tudi njegovo
lastnoročno pismo. Sobo krasi
Bartoljev portret Plečnika s cerkvama
sv. Krištofa ter sv. Cirila in Metoda,
uokvirjen
v
vrata
nekdanje
spovednice.
Zastekljen prostor ob cerkvi, ki je
nekoč služil kot kiosk, pa smo ob
praznovanje 30-letnice samostojne
Slovenije poimenovali po ustanovitelju župnije in graditelju Plečnikove
cerkve, prvem bežigrajskem župniku
p. Kazimirju Zakrajšku. Tako je se
prostor po novem imenuje Zakrajškov
paviljon, saj ga krasi Zakrajškov
portret, ki je tudi uokvirjen v vrata
nekdanje spovednice in je prav tako
delo slikarja Jožeta Bartolja.

~

za Božje in Marijino varstvo

ČET 8h za zdravje v družini
21.10.
19h za žive sorodnike
~

za + Janeza, Ivana in
Ljudmilo Horvat

PET 8h za + Terezijo Koren obl.
22.10.
19h za duše v vicah
~

po namenu

SOB 8h za zdravje v družini
23.10.
~ za + Petra Komarja in
starše
~

v zahvalo

NED 8h za Liziko Girimonte za
24.10.
zdravje
10h za + Mareta in Tatjano
Robič
19h za farane

