† N E D E L JA

FR ANČIŠK ANSK I OČ AK I

14. november

sv. Lovren Irski,
škof
† PONEDELJEK

15. november

sv. Albert Veliki,
cerkveni učitelj
† TOREK

16. november

sv. Marjeta Škotska,
kraljica
† SREDA

17. november

sv. Elizabeta
Ogrska, redovnica
† ČETRTEK

18. november

sv. Filipina,
redovnica
† PETEK

19. november

sv. Neža Asiška,
devica
† S O B O TA

20. november

sv. Edmund,
kralj

P. Bernard (Franc) Ambrožič

R

(* 20. 4. 1892 Gaberje,
+ 23. 10. 1973 Sydney, Avstralija)

odil se je v znani Trnovčevi družini, ki je imela v Gaberju
gostilno in trgovino. Postal je katehet v Mariboru, študiral slavistiko in klasično filologijo v Ljubljani in poučeval
na frančiškanski gimnaziji v Kamniku (1919-1925). Napisal
je več člankov in knjig, sodeloval pri Cvetju in izdajal reviji
Orlič za fante in Vigred za dekleta. Želel je v misijone na Kitajsko, vendar sta ga p. dr. Hugo Bren in p. Kazimir Zakrajšek
zvabila v Ameriko češ, da je tam bolj potreben. P. Bernard
je deloval v raznih župnijah med našimi rojaki, ustanovil župnijo sv. Janeza Vianneya v Detroitu, bil magister mladim
bratom in šest let komisar bratov v ZDA. Urejal je mesečnik
Ave Maria in koledar Ave Maria. Leta 1955 je prišel v Sydney,
v Avstralijo, kjer je prav tako požrtvovalno skrbel za naše
rojake. Šestnajst let je urejal revijo Misli in bil hišni duhovnik
sester redovnic na Point Piperju. Pokopan je na slovenskem
delu pokopališča Rookwood v Sydneyju.
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V

se bo nekoč prešlo:
vsa poletja in zime,
vse velike besede in obljube,
vsi veliki načrti in storitve,
vsa trpljenja in vsi strahovi,
vsi čudeži in vsa vera,
vsi pomembneži in tirani,
vsi umetniki in pobožni …

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, in sicer 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 : )

Advokat tik pred obravnavo
daje navodila svojemu
klientu: »Nekaj si morate
dobro zapomniti.«
»Poslušam.«
»Ko boste pred sodnikom,
na vsako vprašanje
odgovarjajte na dolgo in
široko.«
»Zakaj pa?«
»Dlje ko boste odgovarjali,
dlje boste na svobodi.«
* * * * * * * * *
»Dragi, saj si ves premočen.
Pa sem ti rekla, da vzemi
dežnik, ker bo deževalo,
a ti nič ne upoštevaš
dobronamernih nasvetov.«
»Če bi jih, draga moja, se
ne bi poročil s teboj …«
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Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor
ne bodo prešle.
Mr 13,31

Toda preko razvalin in noči
bodo ostali vsi srčni nasmehi,
blagi pogledi odpuščajočih oči,
topli stiski rok ob dobrodošlici,
iskreni objemi ob bolečini;
ostale bodo vse zdravice življenju,
ostale bodo dobrodošlice rojenim,
vsa odpuščanja dolgov in nemoči,
vse igre otrok in ode radosti;
vse solze, potočene za prijateljstvo,
vse kaplje krvi, prelite za mir,
vsi poljubi, podarjeni za vstajenje …

pj

Vse to ostane za večno,
ker je spočeto v ljubezni,
saj ljubezen ne more umreti,
ker prihaja od Boga
in Bog nikoli ne umre!

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

33. NEDELJA MED LETOM –
ŽEGNANJSKA, 14. 11.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
20.00 – Projekcija filma Plečnikov skriti
biser. →
TOREK, 16. 11., Obletnica posvetitve
cerkve
18.00 – Vodeno adoracijo pripravlja glasbena
zasedba Sol zemlje.
19.00 – Slovesna maša ob 63. obletnici
posvetitve naše cerkve. Med mašo bo sprejem
novih ministrantov.
20.00 – Projekcija filma Plečnikov skriti
biser. →

POPOLNI ODPUSTEK
Apostolska penitencerija je 28. 10.
2021 izdala odlok, s katerim se zaradi
trenutnih razmer (pandemija) popolni
odpustek za verne rajne podaljša do
konca meseca novembra 2021.

33. TEDEN MED LETOM
14. 11. – 21. 11.
NED 8h Mariji v zahvalo
14.11.
10h za + Johana Grebenca, Ivo
Mramor, Luca Jelaska in
Milo Jurić
19h za + Milko Grm
~

za farane

PON 8h za + iz novembrskih pisem
15.11.
19h za hčerino zdravje
~

za duše v vicah

TOR 8h za + Iršič
16.11.
19h za + Klavdijo Trobec
~

za Božje varstvo

SREDA, 17. 11.
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze na Zoomu.

SRE 8h po namenu
17.11.
19h za + iz novembrskih pisem

PETEK, 19. 11.
19.45 – Prva seja novega Župnijskega
pastoralnega sveta.

ČET 8h za + Zajec
18.11.
19h za + Jano Altmann

34. NEDELJA MED LETOM, 21. 11.
19.45 – Potopisno predavanje g. Boštjana
Sterleta: Madeira. →
____________________________________

PET 8h za + iz novembrskih pisem
19.11.
19h za + Ljudmilo Mustar in
Ivana Plejća

ZAHVALA
V preteklih Oznanilih smo objavili, kdo so novi člani
Župnijskega pastoralnega sveta in Župnijskega gospodarskega sveta. S prvo sejo, ki bo 19. 11. ob 19.45, bo
novi Župnijski pastoralni svet pričel s svojim delom,
na prvo adventno nedeljo pa bodo člani tudi uradno
umeščeni v to službo. Ob izteku mandata se
zahvaljujem vsem dosedanjim članom za vso podporo
in pomoč pri oblikovanju življenja v naši župniji.

19h za + starše Majdo in Boža
Kralja

~

PLEČNIKOV SKRITI BISER

po namenu

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

SOB 8h za + brata Franceta
20.11.
~ za + Ivana in Jožeta Babič
in za zdravje

POTOPIS: MADEIRA

NED 8h za farane
21.11.
10h za + Primoža Mušiča

Naš ključar g. Boštjan Sterle bo
ponovno pripravil potopisno predavanje. V nedeljo 21. 11. ob 19.45 nas
bo »popeljal« na Madeiro.

19h za + Karla Kapša

~

za + Marijo Beričič

19h za + Marijo Tepina

