PRVI ČETRTEK

2. december

sv. Vivijana,
mučenka
PRVI PETEK

3. december

sv. Frančišek Ksaver,
zavetnik misijonov

VA B L J E N I
ADVENTNI KOLEDAR 2021

je o p. Mihu Drevenšku, minoritu, misijonarju veselja.
Spoznajmo njegovo pot v tem adventu in od svojega
darujmo za lačne otroke. To je odličen pripomoček za
oblikovanje večernega bogoslužja ob adventnem vencu.
NEDELJA, 5. 12., od 16.00 do 18.00
Vabimo vas v Š O L O O Z D R AV L J E N J A , ki

jo bo vodil
mag. Boštjan Hari v dvorani Antonovega doma na Viču.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

P R VA S O B O TA

4. december

sv. Barbara,
mučenka

Bolna Učiteljica. Luka je obiskal bolno učiteljico.
Po obisku ga je pred hišo čakalo nekaj sošolcev,
željnih informacij. »Nobenega upanja ni več,«
reče Luka, »jutri pride spet v šolo.«

V I ČU
N A
PA D O VA N S K E G A
A N T O N A

LE TO C , X L I I
Š T. 1

»In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na
oblaku z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati, se
vzravnajte in vzdignite glave,
kajti vaša odkupitev se
približuje.« Lk 21, 27-28
28. NOVEMBER 2021
1. ADVENTNA NEDELJA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

S V.
CE R K V E
KR S T ILN ICI
V

29. november

FR E S KA

Rodil se je kmečkim staršem in študiral na ljubljanskem
liceju filozofijo in teologijo. Na binkoštni torek 1819 je
na Šmarni gori pridigal romarjem iz župnije sv. Petra
sv. Radogost,
v Ljubljani in grajal tiste, ki so zaobljubljeno romanje
škof
opustili, tudi župnika Janeza Bedenčiča, ki je bil janzenist
in je nasprotoval romanjem. Pesnik France Prešeren je
TOREK
o tem sporu napisal znano pesem Šmarna gora. (»Vi, ki
30. november
hodite na sveto Šmarno goro, blagor vam!«) Pesnikov
stric je bil duhovnik na Šmarni gori. Na Langusovi freski
sv. Andrej,
v cerkveni kupoli je poleg vodiškega župnika Jerneja
apostol
Arka verjetno naslikan p. Felicijan Rant. P. Felicijan je
bil v Ljubljani kaplan, od leta 1829 do 1840 pa župnik,
SREDA
gvardijan, definitor in provincialni vikar. V postnem času
1. december
1829 je pridigal v frančiškanski cerkvi in izdal pridige
bl. Karel de Foucauld, v knjigi Sedem postnih pridig od štirih poslednjih reči
(izšla leta 1834 in 1849). Pisal je tudi v Zgodnjo Danico.
redovnik
PONEDELJEK

-

+ 3. 4. 1842, Ljubljana

1964

* 2. 12. 1790, Sr. Bitnje, ŽU Kranj Šmartin,

K R S T,

sv. Alojzij Gonzaga

JE ZUS OV

28. november 2021

P. F E L I C I J A N ( F R A N C ) R A N T

KRE GA R:

1. ADVENTNA

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 1/2021-2022

STA NE

NEDELJA -

Lepo je čakati nate,
ker vemo, da prihajaš,
vemo, da prinašaš mir,
da prinašaš tolažbo za nas,
vemo, da s tabo pride upanje
in Očetovo usmiljenje.
Lepo je čakati nate.
Vsa narava te pričakuje:
belo odejo ti bo pripravila,
dolge noči za sanje s teboj,
topla ognjišča za kramljanje s teboj,
adventne vence za molitev s teboj.
Lepo je čakati nate.
Ko prideš, nas boš pobotal.
Spet se bomo čutili pomembne,
lahko si bomo odpustili,
zacelili rane, ki smo si jih zadali,
ogreli srca, ki smo jih ohladili.
Lepo je čakati nate.
Veselje se bo naselilo med nami.
S tabo bomo lahko začeli na novo,
s tabo bo postalo naše delo smiselno;
potešili bomo svojo lakoto po skrivnosti
in se odžejali s tvojo bližino.

pj

VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

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

1. ADVENTNA NEDELJA, 28. 11.
Nabirka je namenjena potrebam Župnijske in
Škofijske Karitas.
10.00 – Pri maši bodo v novo službo
umeščeni novi člani Župnijskega
pastoralnega sveta.
PONEDELJEK, 29. 11.
Začetek devetdnevnice pred praznikom
Brezmadežnega spočetja Device Marije. →
SREDA, 1. 12.
9.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze po Zoomu.
PETEK, 3. 12.
Prvi petek v mesecu: obhajanje bolnih in
ostarelih po domovih – po dogovoru.
SOBOTA, 4. 12.
Prva sobota v mesecu.
2. ADVENTNA NEDELJA, 5. 12.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
____________________________________
DEVETDNEVNICA K BREZMADEŽNI
Z njo bomo začeli 29. 11. Pri vsaki jutranji in večerni
maši bomo zmolili marijansko molitev in skupaj
zapeli »Vsa lepa si, Marija«.

ADVENTNI KOLEDAR
V misijonski pisarni so letos pripravili Adventni
koledar o misijonarju p. Mihu Drevenšku. Otroci ga
bodo dobili pri verouku, lahko pa tudi v cerkvi, v
digitalni obliki pa je na spletni strani Misijonskega
središča Slovenije.

MARIJA ROMARICA
Z začetkom adventa se na pot po naših
domovih odpravlja Marija romarica.
»Povabite« Marijo na svoj dom in se
vpišite na seznam v zakristiji.

MOLITEV PREKO ZOOMA
V ADVENTU
Lani smo z adventom začeli z redno
vsakodnevno molitvijo po Zoomu.
Tudi letos bomo s tem nadaljevali.
Pridružite se nam ob 20.30. Povezava
je na spletni strani župnije ali tukaj.

• 20. 12. od 16.30 do 18.00,
• 22. 12. od 16.30 do 17.30 in
• 23. 12. od 17.00 do 18.00.
Spovedovali bomo tudi med mašami.
1. ADVENTNI TEDEN
28. 11. – 5. 12.
NED 8h za + Antona Halika
28.11.
10h za farane
19h za + Tatjano Švajger
PON 8h za + iz novembrskih pisem
29.11.
19h za + tete Zorko in Kalin
~

MOHORJEVA ZBIRKA
V župnijski pisarni so na razpolago
paketi knjig za Mohorjevo zbirko
2022 – naročnike prosimo, da prevzamete knjige. Obenem ste lepo vabljeni
tudi novi naročniki, da se naročite na
zbirko 2023 – prednaročniška cena je
51 €. Prijave s plačilom v pisarni – do
1. 2.

TOR 8h za + Andreja Zavašnika
30.11.
19h za p. Andraža
~
SRE
1.12.

ČET
2.12.

po namenu

8h za + Anico in Toneta Česen
19h za + Alojzijo in Alojza
Tepina
~

SPOVEDOVANJE
Zaradi okoliščin vas vabimo, da se na
božične praznike pripravite tudi s
spovedjo. Vabljeni, da z njo ne
odlašate do zadnjega tedna, ampak
pristopite k zakramentu že prej – tako
v času rednega dežurstva kot tudi
izven, za kar se lahko prej dogovorite
po telefonu.
V soboto 18. 12. bo spovedni dan:
• od 10.00 do 12.00 in
• od 17.00 do 19.00.
Organizirano bo tudi spovedovanje za
veroučence in njihove starše:

po namenu

zahvala za 90 let življenja

8h za družine
19h za + Matija Maznika
19h za + Emo Hozjan - pogr.

PET
3.12.

8h V zahvalo in pripr. za
brata
19h za + Ivano Oberstar
~

SOB
4.12.

za zdravje

8h za zdravje v družini
~

za + sorodnike in
dobrotnike

~

za dobrot. in sam. družino

NED 8h za farane
5.12.
10h za + Zofijo Ivan
19h za + Karla in Justino Babnik

