NEDELJA –
4. ADVENTNA

19. december 2021

sv. Anastazij,
papež

PONEDELJEK

20. december

sv. Dominik
iz Silosa, opat
TOREK

21. december

sv. Peter Kanizij,
duhovnik,
cerkveni učitelj
SREDA

22. december

sv. Frančiška
Ksaverija Cabrini,
redovna
ustanoviteljica
ČETRTEK

23. december

sv. Janez Kancij,

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 4/2021-2022
BR. EVZEBIJ (JANEZ) VRHOVNIK

* 25. 3. 1911, Mavčiče,

+ 15. 12. 1988, Novo mesto

Janez je pri petindvajsetih letih prišel k frančiškanom in
postal samostanski tretjerednik brat Evzebij. Nastavljen je
bil k Novi Štifti pri Ribnici; tam je skoraj 52 let sprejemal
romarje, turiste, obiskovalce, ki so prihajali na Brinov grič,
k cerkvi Marije Vnebovzete. V samostanu je bil kuhar in
vrtnar, zakristan v cerkvi, skrbel je za živali in opravljal razna
hišna dela. Bil je živa legenda milostnega kraja, živo se je
spominjal dogodkov, tudi težkih časov med drugo svetovno
vojno, ko je granata poškodovala cerkev in prezbiterij, tron
s kipom Marije Vnebovzete in angeli pa je po čudežu ostal
nepoškodovan. Lepa so bila srečanja med brati frančiškani,
z duhovniki in škofi; domačini in okoličani se ga hvaležno
spominjajo do danes. Bil je mož humorja, znal je veliko vicev
in prav posrečenih ugank ter stare Marijine pesmi in napeve,
ki jih danes ne slišimo več. V bolezni je bil potrpežljiv in
veder. Umrl je v novomeški bolnišnici, pokopan je v Sodražici.
VA B L J E N I
D O B R A B O Ž I Č N A S V E TA S P O V E D

Spada v srce božičnega praznika, da lahko življenje
bije v novi svobodi in veselju.

profesor

R E D N A Z B I R K A MOHORJEVE DRUŽBE

PETEK

Stari in novi naročniki vabljeni, da se naročite za leto 2022.

24. december

NEDELJA, 26. 12., ob 18.00

Adam in Eva,
prastarša

S O B O TA

25. december

BOŽIČ,
GOSPODOVO
ROJSTVO

V župnijski cerkvi na Viču bo bogoslužje obogatil družinski
zbor G A U D I U M , po maši pa bo imel božični koncert.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Angelček – anglija
Hči (3,5 leta): »Mami, js sm angelček.«
Mama: »Ja, kako fejst angelček si.«
Hči: »Ja, ti, ki si mami, si pa anglija.«

LE TO C , X L I I
Š T. 4

»Glej, ko je prišel glas
tvojega pozdrava do mojih ušes,
se je dete v mojem telesu
od veselja zganilo.«
Lk 1,44

19. DECEMBER 2021
4. ADVENTNA NEDELJA
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Prižgite luči z lučjo srca,
saj umetne luči vedno ugasnejo!
Z lučjo srca bomo dobili smer,
z lučjo srca bomo uzrli smisel,
z lučjo srca bomo pregnali krivice,
z lučjo srca bomo preprečili nasilje.
Prižgite luči z lučjo srca!
Le tako bomo premagali bolezni,
le tako bomo dali slovo lakomnosti,
strah bo pobegnil pred njo,
nezvestoba bo zardela in usahnila,
laž bo poniknila pod zemljo.
Prižgite luči z lučjo srca!
To je kot nežna roka na ranjeni roki;
da bomo ljudje lepih besed in dobrih dejanj,
da z njo ozdravimo boleči spomin,
da z njo odpremo vrata sprave
in nekomu zaupamo svoje solze.
Prižgite luči z lučjo srca!
Zopet bodo polne kašče smeha,
veselili se bomo slehernega dne,
videli bomo prijazne ljudi in lepe reči;
po njej se bo Bog razodel med nami
in spet bomo bratje in sestre med seboj. 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

4. ADVENTNA NEDELJA, 19. 12.
PETEK, 24. 12. – Sveti večer
17.30 – Družinska maša svetega večera,
blagoslov jaslic (blagoslovili bomo tudi
figurice Jezuščkov za vaše domače jaslice).
19.00 – Maša z ljudskim petjem.
23.45 – Glasbeni uvod v polnočnico.
24.00 – Slovesna polnočna maša.
SOBOTA, 25. 12. – Božič
Maše bodo po nedeljskem razporedu.

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

Danes se nam je rodil naš
Odrešenik, zato se veselimo!
Danes ne sme biti v nas
prostora za žalost, saj se je
rodilo življenje, tisto življenje,
ki odstranja strah pred smrtjo
in nam daje veselje zaradi
večnih obljub. Nihče ni
izključen od te sreče, vsi
imamo skupen razlog za
veselje.
sv. Leon Veliki

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 26. 12.
Letos odpade god sv. Štefana.
Pri vseh mašah bo blagoslov otrok in nosečih
mater.
____________________________________
MAŠE OB BOŽIČU

V tednu pred božičem bo spovedovanje veroučencev.
Nato sledijo božične počitnice. Z veroukom, ministrantskimi in pevskimi vajami ter ostalim pričnemo
10. 1. 2022.

19h za + Djura Tusića in za
zdravje
PON 8h za + Iršič
20.12.
19h za + Tilko Križnik
~

za blagoslov

TOR 8h za + Dušana Berkopca
21.12.
19h za + Francija Urbanča
za + starše iz družine Jeršič

SRE 8h za + Zabukovec
22.12.
19h za + Ivanko Koman
~

za + Marico in Milo Jakopič

ČET 8h za brata Štefana
23.12.
19h za + Zlato Bradač – pogr.
~

za duhovne poklice

PET 8h za + Zajec
24.12.
17.30 v zahvalo sv. Jožefu
19h za + Aleša Dovča
24h za+Antona in Lidijo Drobnič
24h za žive in + iz družin
Guberac in Marijić

SPOVEDOVANJE

VEROUK IN PRAZNIČNE POČITNICE

NED 8h za farane
19.12.
10h za + Ivanko Hrastar in
Slavo Urbas

~

Maše na sveti večer in božič bodo po ustaljenem
prazničnem urniku. Zaradi epidemije v odgovorni
skrbi za bližnje in ob pričakovanju večje udeležbe
vernikov bo število navzočih omejeno na sedišča v
cerkvi (na voljo bodo še dodatni sedeži!). Ko bo
cerkev polna, boste lahko pred cerkvijo po ozvočenju
spremljali mašo in tudi prejeli obhajilo.
Organizirano bo tudi spovedovanje za veroučence in
njihove starše: 20. 12.: 16.30-18.00; 21. 12.: od 19.30
(za mlade); 22. 12.: 16.30-17.30; 23. 12.: 17.00-18.00.
Spovedovali bomo tudi med mašami.

4. ADVENTNI TEDEN
19. 12. – 26. 12.

24h za farane

Da bi se zares veselili rojstva
Odrešenika, svojega odrešenja in
Očetove ljubezni, ki jo do nas kaže v
Sinu! Da bi tudi mi bili drug drugem
dar, kot je Sin Očetov dar vsem nam.
To vam ob letošnjem Božiču želimo
vaši bežigrajski frančiškani
p. Regalat, p. Miran in p. Andraž.

SOB 8h za + Andreja Burgerja
25.12.
10h za + Alojza Kosija
19h po namenu
NED 8h za farane
26.12.
10h za + Kiko, Vladka in
Vijero Reschner
19h za + sorodnike in prijatelje

