NEDELJA –
3. ADVENTNA

12. december 2021

sv. Ivana Frančiška,
ustanoviteljica
salezijank
PONEDELJEK

13. december

sv. Lucija,

devica in mučenka
TOREK

14. december

sv. Janez od Križa,
duhovnik,
cerkveni učitelj
SREDA

15. december

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 3/2021-2022
P. B O G D A N ( J O Ž E F ) M A R K E L J

* 13. 12. 1896, Podbrezje,
+ 2. 1. 1971, Brezje

Rodil se je v Podtaboru pri Podbrezjah. Bil je kaplan v
Šiški, v Nazarjah, na Viču in za Bežigradom ter predstojnik
rezidence in ravnatelj tiskarne v Rocnem. Ko so leta 1941
Rocno zasedli Nemci, se je zatekel k Novi Štifti. Od tam
je sredi srditih bojev upravljal župnijo Loški Potok in celo
rešil župnijsko cerkev, da ni pogorela. Leta 1947 je prišel
na Brezje, kjer je bil gvardijan samostana in rektor svetišča
Marije Pomagaj, od leta 1951 do smrti pa župnik v Mošnjah,
kamor spadajo Brezje. Na obeh krajih je skrbel za blagor
faranov in romarjev, veliko obnavljal cerkve, samostan,
v Mošnjah župnišče in gospodarsko poslopje. S svojim
mirnim, uglajenim nastopom je užival ugled in dosegal
lepe uspehe. Zelo skrbno je uredil župnijski arhiv, matice
in kroniko v Mošnjah in samostanski arhiv na Brezjah,
br. Donat Jug in p. Kasijan Farič pa kroniko na Brezjah.

drinske mučenke

VA B L J E N I

ČETRTEK

TOREK, 14. 12., ob 19.00

16. december

sv. Adelajda (Adela),
kraljica
PETEK

17. december

sv. Viviana,
opatinja

S O B O TA

18. december

sv. Vunibald,
opat

V dvorani Antonovega doma na Viču bo Večer PLUS:
slavilna molitev, spoved, nagovor za mlade.
Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.
S O B O TA , 1 8 . 1 2 . , o b 1 9 . 0 0

V dvorani Antonovega doma na Viču bo
božično-novoletni koncert viške pihalne godbe.
Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Strela
Učiteljica vpraša Leona: »Kaj moramo narediti,
če se nenadoma pojavi nevihta?«
– »Takrat se moramo hitro uleči na tla,« reče Leon.
– »Zakaj pa?« zanima učiteljico.
– »Zato, da strela misli, da smo že mrtvi!«

LE TO C , X L I I
Š T. 3

» Velnico ima v roki,
da bo počistil svoje mlatišče,
pleve pa bo sežgal z
neugasljivim ognjem.«
Lk 3,17

12. DECEMBER 2021
3. ADVENTNA NEDELJA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

V dolgih nočeh premišljujem,
kaj vse naj Ti povem, ko prideš,
kaj vse naj Te povprašam, ko boš tukaj,
na kaj naj Te spomnim, ko se srečava,
za kaj vse naj se Ti zahvalim pri Tebi.
Povedal Ti bom o dobrih in lepih ljudeh,
o lučkah v otroških očeh,
o domišljiji v mladih srcih,
o velikodušnosti zakonskih darovanj,
o molitvah ostarelih ljudi,
o pogrešanju tistih, ki jih več ni.
Ko prideš, Ti bom spregovoril o sebi,
Ti zaupal, kako brez Tebe trpim,
Ti potožil, kako šibak sem v bolezni,
se pohvalil, kako močan sem v ljubezni …
s Teboj bom spet pri sebi doma.
Kako topla bo Tvoja bližina!
Z njo si bom pogrel srce,
z njo bom izbrisal vse dolge,
zaradi nje bom zaupal in verjel,
ob njej bom pozabil vsa izdajstva,
ob njej bom spet tega, da živim, vesel.
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

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

do okrog 11.00, poleg redne ekipe
povabljeni tudi drugi prostovoljci –
lahko tudi za pol ure, saj bo vsaka roka
dobrodošla.

TOREK, 14. 12.
10.00 – Maša za mamice z majhnimi otroki.
Pol ure pred mašo bo adoracija.

MOLITEV PREKO ZOOMA
V ADVENTU

SREDA, 15. 12.
9.00 – 11.00 – Karitas za stranke.
19.45 – Biblične kateheze na Zoomu.

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.

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

SOBOTA, 18. 12.
Spovedni dan. Spovedovanje bo:
od 10.00 do 12.00 in
od 17.00 do 19.00. →
4. ADVENTNA NEDELJA, 19. 12.
____________________________________
SPOVEDOVANJE
Spovedovanje v času pred prazniki bo potekalo takole:
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.
Spovedni večer za mlade bo 21. 12. od 19.30 naprej.
Spovedovali bomo tudi med mašami.

ČIŠČENJE CERKVE
Pred prazniki je pomembno, da očistimo tudi naše
svetišče, da bo lahko tudi praznično bogoslužje lepše.
Zato ste k čiščenju, ki bo v ponedeljek 20. 12. od 8.30

BOŽIČNI FILM
Vabljeni na božični filmski večer, ki
bo 30. 12. ob 19.30 v cerkvi.
Predstavili in ogledali si bomo dva
najstarejša nema kratkometražna
(petnajstminutna) filma o Jezusovem
rojstvu: Rojstvo (La nativité) iz leta
1910 in Betlehemska zvezda (Star of
Betlehem) iz leta 1912.

3. ADVENTNI TEDEN
12. 12. – 19. 12.
NED 8h za žive in + Kerin in
12.12.
Žnideršič
10h za + Jezernik in Šmit
19h za farane
PON 8h za + Jere
13.12.
19h za + Otilijo Križnik
~

po namenu

TOR 8h za + Toneta in Franceta
14.12.
Meglena
10h za + Miro Kovač Šiška
19h za zdravje
SRE 8h za + Mira Vitriha
15.12.
19h za + Amalijo in Alojza
Tavžlja
19h za + Mičko Kocjančič
ČET 8h za + nečaka Staneta
16.12.
19h za + Jožeta Slokarja
~

po namenu

PET 8h za ozdravljenje - po namenu
17.12.
19h za + Stanka Cirenskega obl.
~

za + Terezijo Bogataj

SOB 8h za + Lojzko Polec in Janjo
18.12.
Cestnik
~

v zahvalo

~

po namenu

NED 8h za farane
19.12.
10h za + Ivanko Hrastar in
Slavo Urbas
19h za + Djura Tusića in za
zdravje

