† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

31. oktober

sv. Volbenk,
škof
† PONEDELJEK

1. november

vsi sveti – dan
spomina na mrtve
† TOREK

2. november

spomin vseh vernih
rajnih
† SREDA

3. november

sv. Viktorin Ptujski
mučenec
† ČETRTEK

4. november

sv. Karel
Boromejski
† PETEK

5. november

sv. Zaharija in
Elizabeta
† S O B O TA

6. november

sv. Mitja,
škof

P. Hieronim (Alojzij) Žveglič
(* 19. 6. 1931, Maribor,
+ 25. 4. 2019, Ljubljana Vič)

R

odil se je v Mariboru, odraščal je v Novem mestu. Deloval
je na Brezjah in v Mošnjah, nato pa 21 let v Ljubljani pri
Marijinem oznanjenju kot kaplan, župnik, gvardijan, vikar,
urednik glasila Naše Tromostovje, prodekan in razvil vrsto dejavnosti, predavanja, ki so jih natisnili, srečanja. Organiziral
je letovanja, duhovne vaje, ljudske misijone, skrbel za sproščeno vzdušje in humor, bil odličen pridigar in glasbenik,
mojster besede in znakovne govorice. Leta 1980 je postal
župnik in gvardijan v Mariboru in kmalu potem provincialni vikar in predsednik Celjske Mohorjeve družbe. Nekaj
let je bil definitor province, od leta 1989 do 1992 kaplan in
ravnatelj doma duhovnih vaj v Nazarjah, od leta 1999 pa je
živel na Viču. V križu bolezni prav tako ni bil sam, bratje in
župljani so z ljubeznijo skrbeli zanj, ga obiskovali in ravno
med provincialnim kapitljem leta 2019 na Viču se je srečal
z Vstalim Kristusom.
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POPOLNI ODPUSTEK

naklanja cerkev v prvih osmih
dneh novembra za vsak obisk
pokopališča in molitev za
rajne. Prav tako ga je mogoče
prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah 1. in 2. novembra
ter na prejšnjo in naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi
in obhajilu, izpovemo vero
ter molimo po namenu svetega
očeta (npr. očenaš).

Z A

N A S M E H : )

Paznik naroča zapornikom:
»Jetniške celice morajo biti
čiste, kot nove! Prišel bo
pravosodni minister!«
»Končno so ga prijeli!« se
oglasi eden od zapornikov.
*************
V šoli govorijo o sanjah,
Tonček pripoveduje:
»Sanjalo se mi je, da sem se
učil matematiko in da sem
potem dobil odlično.
Kaj naj bi to pomenilo?«
Učitelj: »Da si v sanjah
pametnejši.«

pj

L E TO B • X L I • Š T. 4 0

ezus, ker verjamem v tvojo ljubezen,
se Ti drznem zastavljati vprašanja:

zakaj si se učlovečil,
če si vedel, da te bodo križali;
zakaj se nam ne razodeneš,
da bi lahko dali slovo lažnim bogovom;
zakaj ne pomagaš svoji Cerkvi,
ki tone v starih predsodkih in strahu;
zakaj ne preženeš hudiča,
če pa tako škoduje tvojemu delu;
zakaj si nam prepustil ta svet,
mi pa ga ne znamo upravljati;
zakaj puščaš životariti onemogle,
ki bi želeli oditi k Tebi;
zakaj lahko kopičijo bogastvo tisti,
ki iz njega nič dobrega ne naredijo;
zakaj se ne odrečemo neumnostim,
čeprav imamo sebe tako radi;
zakaj se nekdo zaljubi v osebo,
ki mu ljubezni ne vrača;
zakaj ostajamo nemirni,
četudi si lahko vse privoščimo;
zakaj, zakaj …?

Najbrž mi ne odgovarjaš,
ker ne bi bil zadovoljen s Tvojimi odgovori!

Ko je Jezus videl,
da je pametno odgovoril,
mu je rekel: »Nisi daleč
od Božjega kraljestva.«
In nihče si ga ni drznil
še kaj vprašati.
Mr 12,34

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

31. NEDELJA MED LETOM, 31. 10.
PONEDELJEK, 1. 11. – zapovedan
praznik: Vsi sveti
Maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00.
18.00 – Molitev rožnega venca za rajne.
TOREK, 2. 11. – spomin vseh vernih rajnih
20.00 – Molitveno bogoslužje in kulturni
program na Navju. →
SREDA, 3. 11.
9.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze po Zoomu.
PETEK, 5. 11.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.

vero ter molimo po namenu sv. očeta in
nismo navezani na noben greh.

P. KAZIMIR ZAKRAJŠEK
Letos smo se ob praznovanju 30.
obletnice samostojne Slovenije spomnili tudi na našega prvega župnika,
ustanovitelja naše župnije in graditelja
cerkve sv. Cirila in Metoda – p.
Kazimirja Zakrajška, saj je bil on tisti,
ki je v času druge svetovne vojne prvi
seznanil mednarodno javnost o težnja
Slovencev po samostojni državi. Prav
zato smo ob tej obletnici prostore
nekdanjega kioska poimenovali po
njem – Zakrajškov paviljon.

10h za + Rafaela Kraševca
19h za farane
PON
1.11.

8h za + iz novembrskih pisem
10h za + Guberac in Marijić
19h za + Vaneta Mayerja – obl.

TOR
2.11.

8h za + Petra Tepina
19h za + Mijo Ferkul iz Toronta
– pogr.
~

SRE
3.11.

ČET
4.11.

PET
5.11.

19h za + iz novembrskih pisem

SOB
6.11.

P. Kazimir je umrl 27. 1. 1958 in je
pokopan na frančiškanskem pokopališču
v Lemontu v ZDA, poleg mesta, kjer je
bil pokopan škof Rožman. Če ne moremo obiskati njegovega groba, se ga s
hvaležnostjo spomnimo se ga v molitvi.

v zahvalo

8h na čast Sv. Duhu za Toneta
19h za + Franca Ovčaka
za duše v vicah

8h za + iz novembrskih pisem
19h za + Anito Žakelj Burke
~

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.

za + iz družine Kranjec

8h za + Tatjano Finžgar Pelan

~

32. NEDELJA MED LETOM, 7. 11.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
____________________________________
NAVJE

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah 1. in 2. novembra ter prejšnjo ali naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo

NED 8h za + Stanka Malešiča in +
31.10.
starše

~

SOBOTA, 6. 11.
Prva sobota v mesecu.

POPOLNI ODPUSTEK

31. TEDEN MED LETOM
31. 10. – 7. 11.

po namenu

8h za + Franca Čampo
~

za zdravje

~

za dobrotnike in sam.
družino

NED 8h Mariji v zahvalo
7.11.
10h za + Ano in Franca Grebenc
ter Tonko in Ivana Jelaska
19h za + Grošelj, Grmovšek,
Zupančič
~

za farane

