NEDELJA –
S V E TA D R U Ž I N A

26. december 2021

sv. Štefan,
mučenec

BOŽIČNA
OSMINA
PONEDELJEK

27. december

sv. Janez,

apostol in
evangelist
TOREK

28. december

nedolžni otroci,

FRANČIŠKANSKI OČAKI – 5/2021-2022

LE TO C , X L I I

P. AV G U Š T I N ( J A N E Z ) Č A M P A

Š T. 5

* 28. 12. 1869, Slatnik, ŽU Ribnica, + 13. 6. 1922, Ljubljana

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, v Novem mestu in na Kostanjevici pri Gorici. Po novi maši je končal študij v Ljubljani,
bil učitelj na ljudski šoli v Novem mestu, nato je deloval v
Klanjcu in od leta 1900 na Brezjah. V Brežicah je bil gvardijan
in magister novincev, leta 1908 pa imenovan za prvega župnika
in predstojnika na Viču. Bil je priljubljen spovednik, odličen
pridigar in ljudski misijonar in dober predstojnik bratom, blaga
duša, skromen, preprost, mož lepih čednosti. Na provincialnem
kapitlju 1919 je bil izvoljen za provinciala Kranjske province
sv. Križa, ki se je tedaj preimenovala v Slovensko frančiškansko provinco sv. Križa. Žal je že po treh letih umrl za rakom.
Na lastno željo je pokopan na Viču.

mučenci

VA B L J E N I

SREDA

29. december

V župnijski cerkvi na Viču bo bogoslužje obogatil
komorni zbor AVE, po maši pa bo imel božični koncert.

škof in mučenec

SMUČANJE NA MOKRINAH (NASSFELD)
S O B O TA , 8 . 1 . 2 0 2 2 , o d h o d o b 6 . 0 0 i z p r e d v i š k e c e r k v e

ČETRTEK

Po božično-novoletnih praznikih vabljeni na smučanje in tek na
smučeh na Mokrine (Nassfeld) na avstrijskem Koroškem, na eno
izmed najlepših smučišč. Obvezen pogoj je PC. Prijave v župnijski pisarni na Viču ali po e-pošti: bostjan.horvat@ymail.com.

sv. Tomaž Becket,

30. december

sv. Feliks I.,
papež

PETEK

31. december

sv. Silvester,
papež

S O B O TA

1. januar

Marija,
Božja Mati
svetovni
dan miru

NEDELJA, 2. 1. 2022, ob 18.00

BOŽIČNI FILMSKI VEČER
TOREK, 30. 12. 2021, ob 19.30 v cerkvi LJ-Bežigrad

P. Andraž Arko bo predstavil dva najstarejša nema
kratkometražna (petnajstminutna) filma o Jezusovem rojstvu:
Rojstvo (La nativité) iz leta 1910 in Betlehemska zvezda
(Star of Betlehem) iz leta 1912 in si ju bomo tudi ogledali.
N A S M E H Z A Z D R AV J E

Praznična peka z otroki. Spravili smo se k peki in oba fanta sta
se zdrenjala na stol ob pultu, da bi pomagala. Avguštin (3 leta)
pametno gleda v kuharico in začne razlagati Ignaciju (1,5 leta):
»Rabili bomo tri metre jajc in tri metre moke …«

»Otrok, zakaj si
nama tako storil?
Tvoj oče in jaz sva te
žalostna iskala.«
Lk 2,48b

26. DECEMBER 2021
NEDELJA SVETE DRUŽINE
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Zakaj si mi to storil?
Z žalostjo sem te iskal,
s strahom begal po brezpotju,
z jezo sem odrival kamne,
rezal v besneče valove,
s prezirom odrival ponujene roke
in z nemirom polnil svoje noči.
Iskal sem te, ker sem želel,
da mi prineseš mir,
da mi spremeniš sanje v dejanje,
da mi spregovoriš o resnici,
da me objameš za ljubezen.
Rad bi te imel ob sebi:
ko krvavim od zapuščenosti,
ko od vseh pobegnem,
ko vse zapravim,
ko padem v razpoko nesmisla.
Jokal sem, ker nisem vedel,
da te najdem v jutranji zarji,
v delitvi bolečine z drugimi,
v otipu starševske roke;
da se mi nasmihaš v otroških očeh,
v šepetu sreče zaljubljencev
in v lepoti molka občudovanja.
VIČ + ŠIŠKA + BEŽIGRAD + TROMOSTOVJE

pj

ŽUPNIJA LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Kuzmičeva 6, 1000 LJUBLJANA
01 436 87 81

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 26. 12.
Letos odpade god sv. Štefana.
Pri vseh mašah bo blagoslov otrok in nosečih
mater.
ČETRTEK, 30. 12.
19.30 – Božični filmski večer. →

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

PETEK, 31. 12. – sv. Silvester
Drugi sveti večer.
19.00 – Zahvalna maša ob zaključku leta.
SOBOTA, 1. 1. 2022 – Marija, sveta Božja
Mati
55. Svetovni dan miru in začetek meseca
verskega tiska.
Maše bodo po nedeljskem razporedu.
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2. 1.
Posebna nabirka za gospodarske potrebe.
____________________________________
Bratje frančiškani smo hvaležni vsem, ki ste
prispevali k obhajanju božiča. Hvala vsem, ki
ste očistili in pripravili našo cerkev. Hvala
gospe Bojani Gorenc za okrasitev. Posebna
zahvala gospodu Izidorju Rejcu, ki je spet
postavil jaslice v cerkvi, ter vsem, ki so mu
pri tem pomagali, še posebej družinam
birmancev z mahom ter gospodu Petru Vebru
za novo ograjo! Hvala tudi mežnarju Zoranu
za vso zvestobo, podporo in pomoč v
predprazničnih dneh in med samimi prazniki.
Hvala tudi ministrantom, pevcem, bralcem,
izrednim delivcem in vsem ostalim, da smo
lahko skupaj pripravili in sooblikovali
praznovanje božiča.

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

BOŽIČNI ČAS
26. 12. – 2. 1.
NED 8h za farane
26.12.
10h za + Kiko, Vladka in Vijero
Reschner
19h za + sorodnike in prijatelje
PON 8h za + Kristino in Aleksandra
27.12.
Ilič ter starše in sorodnike

VEROUK IN POČITNICE
Z veroukom, ministrantskimi in
pevskimi vajami ter ostalim pričnemo
10. 1. 2022.

PLEČNIKOV SKRITI BISER
NA TVS 2

19h za + Dragico Smerdelj
~

za + Fedorja Škerlepa

TOR 8h za + Miha Mežnarja ter
28.12.
starše in sorodnike
19h za + Dušana Berkopca
~

v čast sv. Judu Tadeju

V petek 7. januarja bomo obhajali
150-letnico rojstva arhitekta Jožeta
Plečnika. Ob tej priložnosti bo na 2.
programu Televizije Slovenija ob
17.40 predvajan dokumentarno-igrani
film o naši cerkvi Plečnikov skriti
biser. Vabljeni k ogledu.

SRE 8h za + Andreja Zavašnika
29.12.
8h za družino Fister

1% DOHODNINE

PET 8h za + Antonijo Zemljič in za
31.12.
zdravje

Vlada je sprejela Uredbo o namenitvi
dela dohodnine za donacije, v kateri je
uvrstila na seznam dohodninskih
upravičencev tudi vse župnije, kar
pomeni, da vsaka župnija lahko
prejme namenski del dohodnine. Če bi
želeli to nameniti naši župniji, vas
prosimo, da izpolnite izjavo (najdete
jo na polici z verskim tiskom in na
mizici poleg Oznanil) in jo oddate v
zakristiji ali župnišču najkasneje do
30. 12.

19h za + Štefana in Heleno
Železen
ČET 8h za+ Franka Makšeta
30.12.
19h za + Aleša Dovča
~

po namenu

19h za + iz družine Kranjec
~
SOB
1.1.

za dobr. in sam. družino

8h za duhovne poklice
10h za + iz družine Opara
19h za + Antona in Lidijo Drobnič

NED 8h za + Ivana in Venčeslava
2.1.
Rupnik
10h za farane
19h za + Marijo Ercigoj
~

za + Antona in Lidijo Drobnič

