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LE TO C , X L I I

B R . B O N AV E N TU R A ( PE TE R ) OBRAN

18. september 2022

Š T. 3 4

* 7. 12. 1946 Ljubljana – Sv. Peter, + 19. 9. 2017 Mengeš

Sv. Jožef
Kupertinski,
minorit

PONEDELJEK

19. september

Sv. Januarij,
škof, mučenec

TOREK

20. september

Sv. Andrej
Kim Tae-gon
in drugi korejski
mučenci
SREDA

21. september

Sv. Matej,

evangelist, apostol

ČETRTEK

22. september

Mladega fanta je brat Pashal povabil k ministrantom in Peter
se je odločil za samostan. Bil je kandidat v Novem mestu,
po noviciatu na Kostanjevici pri Gorici pa pri Sveti Trojici
v Slovenskih goricah, v Kamniku in v Ljubljani, kjer je bil
dvajset let zakristan cerkve Marijinega oznanjenja. Skrbno
je krasil cerkve, oltarje in prostore za razne slovesnosti in
za nove maše. Bil je ljubitelj jaslic, zares praznik je bil za
brate frančiškane in prijatelje, ko so nabirali mah in skupaj
postavljali znamenite jaslice pri frančiškanih. Br. Bono je
povsod hitro navezal stike z ljudmi, ki so mu radi pomagali,
z drugimi redovniki in redovnicami. Ob osamosvojitvi Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine je zbiral pomoč za
begunce, hrano, obleko, zdravila in vse to vozil s kombijem na
Hrvaško. Leto dni je bil v Mariboru. Nazadnje je bil zakristan
na Brezjah. Ob svoji 70-letnici je izdal knjižico spominov in
dogodivščin. – Pokopan je na Brezjah.
VA B L J E N I
L J U B L J A N A , S V. J O Ž E F N A P O L J A N A H , o b T O R K I H

S e m i n a r z a i z l it j e Sv e te g a D u h a , srečanja bodo
osem zaporednih torkov ob 19.45, ta teden bo tretje.

Sv. Mavricij,

LJUBLJANA, STOLNICA, NEDELJA, 18. 9., ob 15.00

mučenec

Molitvena ura bo in sveta maša za s v e t n i š k e k a nd id a te.

PETEK

LJUBLJANA VIČ, ANTONOV DOM, 27. 9., ob 19.45

23. september

Sv. Pij
iz Pietrelcine,

R e c it a l 'S a mó G r e g or č i č ' koroškega duhovnika
Janeza Krištofa, glasba Andrej Feinig. Vabljeni!

S O B O TA

P R E Š E R N O V T R G , S O B O TA , 1 . 1 0 . , O B 9 . 3 0
Poho d z a ž i v lj e nj e P r i d i m o i n p o d p r i m o
življenje otrok, zakonsko življenje in družine.

24. september

N A S M E H Z A Z D R AV J E

kapucin, spovednik

Bl. Anton Martin
Slomšek,
škof

»Še vedno nisem zadosti star, da bi vozil avto?«
vpraša Jože očeta. Oče odgovori:
»Ti že, naš avto pa še ne!«

»Jaz pa vam pravim:
pridobivajte si prijatelje
s krivičnim mamonom,
da vas sprejmejo v večna bivališča,
ko mamon poide.« Lk 16,9

18. SEPTEMBER 2022
25. NEDELJA MED LETOM
LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Moj Bog, saj veš,
da človek ne more živeti
brez denarja in kruha,
brez obleke in doma,
brez zaslužka in bank,
brez črnih fondov in goriva …
Takšna je naša resničnost,
da ne moremo brez teh mamonov,
ne brez prijateljevanja z njimi
in ne brez zanašanja nanje.
Tudi če smo Tvoji in zate,
nam nebeške delnice ne zadostujejo;
pred Tabo smo lahko goli,
a pred svetom potrebujemo obleko;
pred Tabo smo lahko brez kruha,
a v svetu potrebujemo mamone.
Pa saj nam tega ne zameriš!
Hočeš le, da smo prijatelji revnih,
da slišimo klice lačnih,
da opazimo solze žalostnih,
da zaznavamo strah osamljenih,
da začutimo stisko poraženih
in da vse delimo z drugimi!
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. Ambrož – 031 444 117
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
Nedelja: 8.00, 10.00 in 19.00.
Večerna pobožnost ob 18.30.
ŽUPNIJSKA PISARNA
Uradne ure so ob ponedeljkih in
četrtkih 9.00-10.00, ob torkih 18.0019.00, ob petkih pa 16.00-17.00. Za
obisk pisarne se lahko tudi vnaprej
dogovorite po telefonu ali pa
pristopite k duhovniku po sveti maši.
Ob sredah, na cerkvene in državne
praznike ni uradnih ur.
SPOVEDOVANJE
Ob nedeljah med vsako mašo. Ob
delavnikih spoveduje p. Ambrož, ko
mašuje p. Regalat.
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 (031 444 117),
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. Ambrož Mušič OFM, župnik

25. NEDELJA MED LETOM, 18. 9.
NEDELJA, 18. 9. – nedelja svetniških kandidatov
Ob 10.00 smo praznovali zakonske jubileje. Hvala
vsem, ki ste se odločili praznovati skupaj z našim
župnijskim občestvom. Za jubilej pa čestitamo tudi vsem
tistim zakonskim parom, ki tokrat niste mogli biti z nami.
Naj vas vse spremlja Božji blagoslov in Devica Marija
naj vas varuje na poti skupnega življenja! Iskrena hvala,
tudi v imenu jubilantov, vsem, ki ste z izjemno
skrbnostjo poskrbeli za lepo praznovanje in organizacijo
vsega potrebnega tako v cerkvi kot tudi pri pogostitvi.
Danes je nedelja svetniških kandidatov. Vsi smo
poklicani k svetosti. To je eden temeljnih poudarkov 2.
vatikanskega koncila. Letos je v ospredju svetniški lik
božjega služabnika nadškofa Antona Vovka. Zato bo
skupna slovesnost v naši ljubljanski stolnici. Ob 15.00
molitvena ura, nato pa slovesna sveta maša, ki jo bo
daroval gospod nadškof. Vabljeni!
TOREK, 20. 9.
Ob 17.55 je v Cirilovi sobi pevska vaja za otroški
pevski zbor. Otroški glasovi prinašajo življenje in
veselje. Vsak glas šteje! Zato vas, dragi starši in stari
starši, prosimo za spodbudo in pomoč, pri rasti in
oblikovanju našega OPZ. Naj otroci slavijo Boga na vse
grlo in iz vsega srca tudi nam v spodbudo.
PETEK, 23. 9.
Ob 17.30 je v zakristiji srečanje za ministrante. Biti
blizu Jezusu in stati poleg oltarja pri sveti maši – to je
dano ministrantom. Skupaj z angeli so sredi
najsvetejšega dogajanja. Kje naj živahni fantje v tem
divjem svetu najdejo mir, če ne ravno ob Jezusovem
srcu? Lepo je biti ministrant! To je izkušnja mnogih, ki
jih še po mnogih letih povezujejo prijateljstvo in spomini
na zanimive dogodivščine ob oltarju in na skupnih
izletih. Nekajkrat v letu se bomo srečevali tudi z
ministranti iz drugih frančiškanskih župnij. Najprej nas
čaka skupno ministrantsko romanje v Assisi v času

jesenskih počitnic (3.-5. 11.). Prijave
so že odprte.
SOBOTA, 24. 9. – bl. Anton Martin
Slomšek
»Sveta vera bodi nam luč, materni
jezik pa ključ do zveličavne narodove
omike.« Te jasne besede nam kot svojo
duhovno oporoko polaga na srce naš bl.
škof Anton Martin Slomšek. Spodbuja
nas k resnemu razmisleku, kako naj v
govorici današnjega človeka zažari
lepota evangeljskega oznanila. Po
zaslugi katoliških založb imamo
Slovenci tudi danes na voljo dobre
knjige, ki nas lahko navdušijo nad
vsebino naše vere. Vabljeni, da
obiščete spletne strani naših založb
(Brat Frančišek, Družina, Ognjišče,
Emanuel, Salve, Logos, Novi svet …) in
kupite ali pa si izposodite v knjižnici
vsaj kakšno knjigo, ki vam bo
omogočila poglobitev verskega znanja
oz. duhovno rast.
26. NEDELJA MED LETOM, 25.
9. – Slomškova nedelja
Ob 8.30 so v Cirilovi sobi pevske
vaje za mladinski pevski zbor. Imamo še
dovolj prostora za nove mlade pevce (po
birmi), predvsem za tenorje.
Med družinsko sveto mašo ob 10.00 bo
kratka predstavitev Slomškovega bralnega
priznanja (SBP). Mnogi čutimo dolžnost in
potrebo, da spodbujamo bralno kulturo med
otroki, mladostniki in tudi odraslimi. Vse, ki
imate na tem področju izkušnje, znanje,
predvsem pa potreben zanos, vabimo, da se
pridružite sodelavcem SBP-ja, ki jih bo
koordinirala ga. Vida Frelih.

24. TEDEN MED LETOM
11.-18. september
8h
NED
18.9.

10h
19h

PON
19.9.

TOR
20.9.

SRE
21.9.

8h
19h
~
8h
19h
~
8h
19h
~
8h

ČET
22.9.

19h

za + Franca
Prelesnika
za žive in + iz
družine Miškulin in
Šimat
za + Franca Ulčarja
za ++ iz družine
Zajec
za duševni mir
za + Dežman in
Jeza
za + iz družine Štular
za + Pavla Zupančiča
za zdravje brata
Mirkota in Lojzeta
za + Olgo Maček - 7.
dan
za ++ Pavla in Miro
Sušnik
za + Ireno Marijo
Cugelj - pogr.

~
PET
23.9.

SOB
24.9.

8h
19h
~
8h
~

v zahvalo za dar vere
po namenu

~
8h

NED
25.9.

za sinovo
spreobrnjenje
za + Franca Šenka

10h
19h

za + Nika Žuniča.
za zdravje Milke
Žunič
za + Jadranko Percan
Pavčič

