† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

7. november

P. Adolf ( Janez) Čadež

sv. Engelbert,
škof
† PONEDELJEK

8. november

sv. Teodor
(Božidar),
mučenec
† TOREK

9. november

sv. Ursin,
škof
† SREDA

10. november

sv. Leon Veliki,
cerkveni učitelj
† ČETRTEK

11. november

sv. Martin iz
Toursa
† PETEK

12. november

sv. Milan,
duhovnik
† S O B O TA

13. november

sv. Stanislav
Kostka

P.

(* 4. 5. 1871, Trata – Gorenja vas,
+ 10. 1. 1948, Jeruzalem, Sv. dežela)

Adolf je bil apostolski misijonar, znan po svojih Spominih iz misijonskega življenja, ki jih je objavljal v Cvetju
(1923–1934). Postal je katehet, predstojnik in vizitator FSR
ter magister bratov v Nazarjah, Kamniku in Ljubljani. Leta
1904 so ga predstojniki poslali v Carigrad za kaplana avstrijskega veleposlaništva in avstrijske bolnišnice. Po dveh letih
je odšel na Kostanjevico pri Gorici, leta 1910 je postal župnik
v Žabnicah in rektor Sv. Višarij, januarja 1913 je pa odšel
v Kairo in kmalu v Aleksandrijo. Med prvo svetovno vojno
je bil interniran na Malti. Vrnil se je domov in deloval pri
Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v Novem mestu, Ljubljani
in Kamniku. Srce ga je vleklo nazaj. Dvajset let je deloval v
Sveti deželi. Generalni minister ga je imenoval za predstojnika kolegija na bibličnem inštitutu, opravljal je pa še druge
službe.

OZNANILA LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ
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imam želje po modnih oblačilih,
ker me utesnjujejo in mi ne pristajajo;
nimam želje po prvih mestih v Cerkvi,
Varujte se pismoukov,
ker nimam talentov zanje;
nimam želje po častnih gostijah,
ki si želijo hoditi okrog v dolgih
ker se mi zdijo dolgočasne;
oblačilih in si želijo pozdravov
nimam želje po pozdravih na ulicah,
ljudi na ulicah, prvih sedežev
raje vidim, da mi ljudje dajo mir;
nikomur ne požiram hiše,
v shodnicah in častnih mest na
ker si niti svoje ne želim;
gostijah, ki vdovam požirajo
ne bi bil rad prvi pred Bogom,
hiše in hinavsko opravljajo
ker bi mu bil preveč na očeh;
tudi dolgih molitev ne opravljam,
dolge molitve …
ker se z Bogom hitro dogovoriva,
in tudi v nabiralnike ne mečem,
Mr 12,38-40
ker pravzaprav iz njih živim.

P. Darko Ž.

•
Vabljeni k ogledu
dokumentarnega filma
Plečnikov skriti biser
14. ali 16. novembra ob 20.00
v cerkvi sv. Cirila in Metoda
za Bežigradom.
•
Vabljeni na koncert
organistke Ines Schüttengruber
z Dunaja, ki bo v ponedeljek,
15. novembra, ob 20.00
v frančiškanski cerkvi Marijinega
oznanjenja; predstavila se bo
z deli dunajskih skladateljev,
tudi sodobnikov Stanka Premrla,
avtorja slovenske himne, ki je
v mladosti študiral na Dunaju.

Z A

N A S M E H : )

Trije Slovenci se zmenijo,
da bodo imeli piknik.
Primorec obljubi, da bo
prinesel pršut. Dolenjec
obljubi, da bo prinesel
cviček. Gorenjec pa obljubi,
da bo pripeljal nekaj svojih
prijateljev.
* * * * * * * * *
Janezek: »Mama, kakšna
je razlika med znanjem in
modrostjo?«
Mama: »Znanje je npr.,
če veš, da je z botaničnega
vidika paradižnik sadje.
Modrost pa je, da ga ne daš
v sadno solato.«

L E T O B • X L I • Š T. 41

pj

A velikodušnosti mi še zmeraj manjka:
da bi daroval vse, kar potrebujem zase,
da bi zaupal Bogu
brez rezerv in v popolni odvisnosti
in ne računal več nase in s seboj.
Še bom moral v šolo uboge vdove,
še bom moral romati k nabiralniku,
kjer se odvija drama ljubezni;
kjer se darujeta čas in veselje,
kjer daruješ samega sebe,
kjer si izprazniš srce in roke.

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

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

32. NEDELJA MED LETOM, 7. 11. –
ZAHVALNA NEDELJA
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
TOREK, 9. 11.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

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

33. NEDELJA MED LETOM –
ŽEGNANJSKA, 14. 11.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
20.00 – Projekcija filma Plečnikov skriti
biser. →
____________________________________
NOV ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
IN ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
V preteklem tednu so bili v potrditev na Nadškofijo
Ljubljana poslani člani novega Župnijskega pastoralnega sveta. Člani, ki so bili izvoljeni ali imenovani
in so to službo tudi sprejeli, so navedeni po imenskem
abecednem redu: Anica Ranfl, Anja Papa, Benjamin
Božič, Boštjan Sterle, Darja Iršič, Irena Zajec, Janez
Gorenc, Jošt Knez, Klemen Krenker, Lidija Grbec,
Marjana Gantar, Marko Halik, Marta Rus, Mateja
Maček, Miha Skubic, Mija Zajec, Tomaž Mrzljak,
Tomaž Sušnik in Uroš Ranfl.
Imenovan pa je bil tudi nov Župnijski gospodarski
svet, ki ga sestavljajo: Bojan Lesar, Boštjan Sterle,
Dušan Arko, Janez Pollak, Mateja Maček, Neža
Šolinc, Peter Sušnik in Tomaž Zajec. Na novo so
imenovani tudi trije cerkveni ključarji, in sicer:
Boštjan Sterle, Janez Pollak in Peter Sušnik.
Hvala vsem za pomoč pri izbiri kandidatov, predvsem
pa hvala vsem, ki boste v mandatu od 2021 do 2026 v
okviru Župnijskega pastoralnega sveta in Župnijskega
gospodarskega sveta pomagali sooblikovati življenje,
delovanje, pastoralo in gospodarstvo v naši župniji.

ZAHVALNA NEDELJA
Ob letošnji zahvalni nedelji se vam
bratje frančiškani zahvaljujemo za
vse, kar prispevate za našo skupnost:
hvala vsem bogoslužnim sodelavcem
– ministrantom, pevcem, pevovodjem,
organistom, izrednim delivcem obhajila, bralcem in zakristanu. Hvala
vsem, ki skrbite, da je naše svetišče
snažno in okrašeno. Hvala katehetom,
animatorjem in ostalim, ki sodelujete
v pastorali. Hvala laikom, ki delujete v
različnih organih župnije in nas podpirate s svojo energijo in dragocenim
časom. Hvala predani ekipi Karitas.
Hvala skupinam odraslih in zakonskim skupinam, ki gradite naše
župnijsko občestvo in ga med seboj
povezujete. Hvala vam za vaše darove,
s katerimi omogočate župnijske
dejavnosti in prenovo v zvoniku. In
predvsem hvala za vse vaše molitve, ki
nas vse povezujejo v eno v Bogu.
Še posebna zahvala velja gospodu
Antonu Zemljiču, ki bil je v naši
župniji cerkveni ključar od leta 1989
in se je zdaj odpovedal službi. Za vse
dosedanje požrtvovalno delo in
služenje se mu iskreno zahvaljujemo
ter mu želimo zdravja in blagoslova.

PLEČNIKOV SKRITI BISER
Ob prazniku posvetitve naše cerkve,
bosta dve projekciji dokumentarnega
filma o naši cerkvi Plečnikov skriti
biser: 14. 11. ob 20.00 ali 16. 11. ob
20.00. Lepo vabljeni!

32. TEDEN MED LETOM
7. 11. – 14. 11.
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

PON 8h za + iz novembrskih pisem
8.11.
19h za žive in + člane molitvene
skupine
~

po namenu

TOR 8h za + nečaka Staneta
9.11.
10h za zdravje
19h Mileno Kristan – pogr.
SRE 8h za + Tomaža Komana
10.11.
19h za + iz novembrskih pisem
19h po namenu
ČET 8h za + Martino in Maksa Raka
11.11.
19h za + starše Mikec
~

v zahvalo

PET 8h za + Andreja Zavašnika
12.11.
8h za + iz novembrskih pisem
19h za + Jankovič
SOB 8h za + Janeza Perka
13.11.
~ za + iz družin Koren in
Zupančič
~

za brate laike

NED 8h Mariji v zahvalo
14.11.
10h za + Johana Grebenca, Ivo
Mramor, Luca Jelaska in
Milo Jurić
19h za + Milko Grm
~

za farane

