škof, cerkveni
učitelj
SREDA

8. december
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE
MARIJE

VA B L J E N I
ČETRTEK

9. december

sv. Valerija,
mučenka
PETEK

10. december

Loretska
Mati Božja
S O B O TA

11. december

sv. Damaz I.,
papež

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.
TOREK, 14. 12., ob 19.00

V dvorani Antonovega doma na Viču bo večer PLUS:
slavilna molitev, spoved, nagovor za mlade.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Raztresenost
Profesorjeva žena toži prijateljici: »Moj mož je vedno
bolj raztresen. Včeraj je še dolgo po polnoči razmišljal,
kaj je mislil delati, ko se je končno spomnil,
da je hotel ta dan iti zgodaj spat!«

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. 2

» …da spoznaš
zanesljivost naukov,
o katerih si bil
poučen.«
Lk 1,4

5. DECEMBER 2021
2. ADVENTNA NEDELJA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

S V.

sv. Ambrož,

CE R K V E

7. december

KR S T ILN ICI

TOREK

V

sv. Nikolaj
(Miklavž), škof

FR E S KA

6. december

Rodil se je v družini očeta učitelja in tudi sam končal
učiteljišče, toda Božji klic je bil močnejši. Bil je vojak v
prvi svetovni vojni in nato prišel v samostan. Deloval
je v Ljubljani in v Novem mestu, kjer je bil prefekt
Serafinskega kolegija ter voditelj Marijinih kongregacij in FSR; vzgojil je veliko bodočih duhovnikov ter
pripravljal akademije in igre. Leta 1935 je postal župnik
in gvardijan pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Med
drugo svetovno vojno so Nemci frančiškane izgnali na
Hrvaško. P. Ladislav se je po vojni vrnil k Sveti Trojici,
nato je bil gvardijan v Šiški in na Sveti Gori, kjer so
bratje in romarji sprejeli svetogorsko Kraljico po njenem
tretjem begunstvu. – Šest let je bil kaplan v Mariboru,
spet spovednik na Sveti Gori in nato v Novem mestu. Bil
je slikar samouk; poslikal je cerkve v Stomažu, Čepovanu
in na Batah. V provinci in drugih samostanih je rad
priskočil na pomoč, kjer je bilo potrebno.

-

PONEDELJEK

+ 18. 5. 1965, Novo mesto

1964

opat, puščavnik

* 13. 10. 1895, Tunjice,

K R S T,

sv. Sava,

L A D I S L AV ( K A R E L ) P I N T A R

JE ZUS OV

5. december

P.

KRE GA R:

2. ADVENTNA

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 2/2021-2022

STA NE

NEDELJA –

Kličem iz puščave srca;
iz njegove praznine,
iz njegove osamljenosti,
iz zavrnjene ljubezni,
iz ran brezbrižnosti,
iz bolečine neslišanosti.
Kličem iz puščave odnosov;
kjer vedno primanjkuje časa,
kjer vedno primanjkuje prostora,
kjer se je udomačil strah,
kjer je zavladala epidemija površnosti,
kjer šteje le valuta dobička.
Kličem iz puščave vere;
v Getsemaniju iščem Božjo voljo,
v praznovanju prosim za pobožnost,
v spoznanju pričakujem zvestobo,
v verovanju moledujem za upanje,
v pričevanju zahtevam pogum.
Kličem iz puščave domovine;
prosim za pripadnost,
za zaščito njenih svetinj,
za občudovanje njene lepote,
za veselje, da jo imamo,
za budnost, da je ne izgubimo.
VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

pj

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

2. ADVENTNA NEDELJA, 5. 12.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.

MOLITEV PREKO ZOOMA
V ADVENTU

SREDA, 8. 12. – BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni
praznik
Maši bosta ob 8.00 in 19.00.

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.

3. ADVENTNA NEDELJA, 12. 12.
10.00 – Med mašo se bodo predstavili naši
letošnji birmanci.
19.00 – Maša v latinskem jeziku.
____________________________________

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

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 – prostih je še
nekaj mest!

NOV ŽPS
Preteklo nedeljo so bili pri maši ob 10.00 umeščeni v
službo novi člani Župnijskega pastoralnega sveta in
novi trije ključarji. Naj vse spremlja Gospod s svojim
blagoslovom.

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.

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:
• 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.

2. ADVENTNI TEDEN
5. 12. – 12. 12.
NED 8h za farane
5.12.
10h za + Zofijo Ivan
19h za + Karla in Justino
Babnik
PON 8h za + Jožeta Meglena
6.12.
19h za + Anito Žakelj Burke
~

po namenu

TOR 8h za + Marto Oražem
7.12.
19h za + starše Mikec
19h za + starše Šef in Kristo
SRE
8.12.

8h na čast Sv. Duhu za
Toneta
8h za + Marijo Završnik
19h za + Marijo Novak

ČET
9.12.

8h za + Jožeta Urankarja obl.
19h v zahvalo za 90 let
Miklavža Kržana
19h za + Danico Zafošnik

PET 8h za + Marijo Bačner
10.12.
19h po namenu
~

po namenu

SOB 8h za + Marijo in Jurija
11.12.
Jezernika
~

za + Janeza Dražumeriča

~

po namenu

NED 8h za žive in + Kerin in
12.12.
Žnideršič
10h za + Jezernik in Šmit
19h za farane

