† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

24. oktober

sv. Alojzij Guanela,
duhovnik
† PONEDELJEK

25. oktober

sv. Tadej (Dejan),
škof
† TOREK

26. oktober

sv. Lucijan in
Marcijan
† SREDA

27. oktober

sv. Sabina Avilska,
mučenka
† ČETRTEK

28. oktober

sv. Simon in Juda
Tadej
† PETEK

29. oktober

sv. Ermelinda,
devica
† S O B O TA

30. oktober

sv. Marcel,
mučenec

P. Angel (Karel) Mlejnik
(* 27. 7. 1865, Novo mesto,
+ 27. 10. 1931, Ljubljana)

G

imnazijo je obiskoval v domačem Novem mestu in po
noviciatu na Kostanjevici pri Gorici študiral bogoslovje
v Ljubljani. Pri dominikancih v Gradcu je študiral filozofijo
in nato poučeval dogmatiko na Kostanjevici, v Kamniku in
Ljubljani, skupaj več kot 40 let. V provinci je opravljal odgovorne službe: bil je definitor, provincialni vikar, 18 let gvardijan v Kamniku in Ljubljani, šest let provincial (1910-1916) in
večkrat generalni vizitator hrvaških in poljskih frančiškanskih provinc. Objavljal je številne članke v Rimskem katoliku,
v Cvetju in v listu Vera in življenje. Za člane Frančiškovega
svetnega reda (tretjega reda) je izdal molitvenik Popotni tovariš. Bil je tudi vnet čebelar in je napisal več strokovnih člankov v Slovenskem čebelarju. (Prim. Koledar DSM 1933, 72.)
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P. Darko Ž.

•
Povabljeni ste v

SVETOPISEMSKO
SKUPINO

Kdor hoče v šolskem letu 2021/22
prebrati vso Novo zavezo in se
ob tem pogovarjati v širšem

krogu, se nam lahko pridruži
v Svetopisemski skupini na

Tromostovju. Informacije in
prijave na tel.: 031 326 290
(Jože Ramovš).

Z A

N A S M E H : )

Janez gre k spovedi.
Župnik ga pričaka in mu
reče, naj parkira kolo pred
cerkvijo, saj ga bo čuval
Sveti Duh. Janez parkira
kolo in gre v spovednico.
Tam mu župnik naroči, naj
ponovi za njim: »V imenu
Očeta in Sina in Svetega
Duha, amen.«
Janez ponovi: »V imenu
Očeta in Sina, amen.«
Župnik: »Kje pa imaš
Svetega Duha?«
Janez: »Ja, zunaj pazi na
moje kolo.«

pj
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a bi spregledal:
kakšno ljubezen gojiš do mene,
koliko potrpljenja imaš z menoj,
s kolikimi darovi si me obdaril,
kako dragocen je vsak moj trenutek,
kako pomemben je zame vsak človek.
Da bi naš narod spregledal:
kako potrebni so zanj otroci,
kako uničujoči so zanj prepiri,
kako lepo domovino si nam podaril,
koliko radosti lahko ustvarimo
in koliko prijateljstva si lahko podarimo.
Da bi Cerkev spregledala:
da ne potrebuje vsega imetja,
da se osvobodi svojih institucij,
da neha množiti zakone in pravila,
da je rešitev zanjo:
več usmiljenja kot pravovernosti,
več življenja kot govorjenja,
več prihodnosti kot preteklosti,
več preroštva kot politike.
Gospod, daj, da spregledamo,
da smo še zmeraj Tvoji sinovi in hčere
in nam lahko uspe če smo si pripravljeni seči v roko,
če smo pripravljeni sodelovati s Teboj.

Jezus ga je vprašal:
»Kaj hočeš, da ti storim?«
Slepi mu je dejal:
»Rabuni, da bi spregledal!«
Mr 10,51

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

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

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

Satlerja, ob njem pa tablo s podatki o p.
Romanu ter o zgodovini in gradnji
zvonika.
30. TEDEN MED LETOM
24. 10. – 31. 10.

31. NEDELJA MED LETOM, 31. 10.
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

NED 8h za Liziko Girimonte za
24.10.
zdravje

PONEDELJEK, 1. 11. – zapovedan
praznik: Vsi sveti
Maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00.
18.00 – Molitev rožnega venca za rajne.
____________________________________
VEROUK IN DEJAVNOSTI
Od 25. 10. do vključno 1. 11. ne bo verouka in ostalih
dejavnosti zaradi jesenskih počitnic in praznika vseh
svetih.

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 – 3. del
V zadnjih dveh številkah Oznanil smo pisali o novem
poimenovanju naših prostorov: Frančiškove sobe,
Metodove sobe, Cirilove sobe, Plečnikove sobe in
Zakrajškovega paviljona. Ob tem je lahko izpadlo,
kakor da smo spregledali legendarnega p. Romana

10h za + Mareta in Tatjano
Rogič
19h za farane
PON 8h za + Nika Žuniča
25.10.
19h za + Andrejo Zupančič

Tominca nekdanjega župnika in
graditelja našega zvonika. To seveda
ne drži. Njemu v spomin smo na
hodniku zvonika obesili njegov
portret iz leta 1982, delo Gorazda

~

za + Kopušar

TOR 8h za + Marijo Tepina
26.10.
19h za + Stanislava Grabnarja
~

za otroke, vnuke in
pravnuke

SRE 8h za zdravje v družini
27.10.
19h za + starše Šega
~

v čast sv. Jožefu

ČET 8h za + iz družine Kogovšek
28.10.
19h za + Tadeja Marolta
~

za zdravje - Urankar

PET 8h za srečno zadnjo uro
29.10.
19h za + Himza Eda Kahriča
~

za + Zoro Čampa

SOB 8h za + Marijo Novak
30.10.
~ za zdravje
~

za + Gaberščik

NED 8h za + Stanka Malešiča in +
31.10.
starše
10h za + Rafaela Kraševca
19h za farane

