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KRISTUS, KRALJ

* 23. 11. 1883 Dolenja vas, ŽU Selca, + 1. 12. 1958 Ljubljana Vič

V E S O L J S T VA

20. november 2022

Sv. Edmund, kralj
PONEDELJEK

21. november

Sv. Maver
Poreški, škof
TOREK

22. november

Bl. Cecilija,

mučenka, zavetnica
cerkvene glasbe

SREDA

23. november

Sv. Klemen I.,
papež, mučenec

ČETRTEK

24. november

Janez se je kot gimnazijec odločil za samostan in začel
noviciat na Sveti gori. Takrat je imela naša provinca 21
novincev. Študij je nadaljeval v Gorici in po novi maši
leta 1906 kmalu prišel na Vič. Eno leto je bil profesor v
Kamniku (1907–1908), nato se je vrnil na Vič, kjer je bil
kaplan in katehet, od leta 1919 župnik, gvardijan in vikar.
Bil je vnet pridigar, odličen gospodar in organizator, marljiv
kulturni delavec, navdušen čebelar, ki je ustanovil Viško
čebelarsko društvo – prvo čebelarsko društvo v Ljubljani
in bil prvi predsednik. Posebno se je izkazal kot upravitelj
viške hranilnice in posojilnice, pomagal je ljudem med
gospodarsko krizo in še v drugih zadevah. Po vojni in po
odhodu provinciala p. Gracijana Herica v begunstvo je vodil
našo provinco kot provincialni vikar (1945–1947) in šest let
kot provincial (1947–1953). Vmes je bil po krivem zaprt dve
leti. Leta 1953 je spet postal župnik in gvardijan na Vič,
to je ostal do smrti. Počiva na viškem pokopališču.

mučenci

L J U B L J A N A V I Č , S O B O TA , 2 6 . 1 1 . , o b 1 9 . 0 0

PETEK

25. november

Sv. Katarina
Aleksandrijska,
S O B O TA

26. november

S M E H – Z A Z D R AV J E

Sv. Leonard
Portomavriški,
misijonar, redovnik

K R I S T U S , K R A L J V E S O L J S T VA

Vem, moj Gospod in Kralj,
potem ko bodo končani vsi boji,
ko propadejo prestoli in žezla,
ko izrečem vse prošnje in kesanja,
ko se želje spremene v zrenja,
ko se trpljenja pretopijo v radosti ...
Takrat bom pri Tebi doma.
Takrat ne bom več dvomil
v tvoje uho, ali me sliši,
ne bom več dvomil
v tvoje oko, ali me vidi,
ne bom več dvomil
v tvoje srce, ali me še čuti ...

V dvorani Antonovega doma bo predstava
» S p o z n a nj e v Z a l i«
v izvedbi Mladinske folklorne skupine Mengeš.
Zahvaljujemo se viškemu župljanu Boštjanu Martinjaku,
ki nam je vse cerkveno leto oblikoval zunanjo stran oznanil.
Veliko navdiha in blagoslova še naprej!

devica, mučenka

20. NOVEMBER 2022
34. NEDELJA MED LETOM,

LJUBLJANA VIČ, TOREK, 22. 11., ob 18.45

V Antonovem domu bo predavanje za starše in vzgojitelje:
» O t rok ov a č lov e š k a i n du hov n a r a s t«.
Predava specialni pedagog Marko Juhant.

in drugi vietnamski

LJUBLJANSKIH FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

VA B L J E N I

Sv. Andrej
Dung-Lac

Brez zob. Mali Filip se zgrozi, ko prvič vidi novorojenega
bratca: »Tak je kakor stari ata, brez las in brez zob!«

… in on mu je rekel:
»Resnično, povem ti:
danes boš z menoj
v raju.« Lk 23,43

VIČ
ŠIŠKA
BEŽIGRAD
TROMOSTOVJE

Pri Tebi bom doma
z vsem, kar sem in bom,
in nič več ne bom trepetal,
nič več žaloval za izgubljenim,
nič več za nedoživetim hrepenel,
nič več ob poslavljanju krvavel ...
Pri Tebi bom doma;
pri Tebi, z dokončno ljubeznijo,
pri Tebi, s poslednjo zvestobo.

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
D.Š.: 90056540

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
Redno spovedovanje je med sveto
mašo, razen ob ponedeljkih zvečer,
ko p. Miran spoveduje 18.00-19.00.
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..
Oznanila izdaja Župnija Ljubljana-Bežigrad;
odgovarja: p. Ambrož Mušič OFM, župnik

34. NEDELJA MED LETOM, 20. 11.
Kristus Kralj vesoljstva
Zadnja nedelja v cerkvenem letu.
Pri družinski sveti maši ob 10. uri je slovesen sprejem
novih ministrantov; čestitamo! Prepeva MPZ.
Ob 11.00 je krščen Liam Osterc. Staršem čestitamo in
želimo obilo Božjega blagoslova pri vzgoji.
Ob 15.00 je v Šiški v dvorani srečanje in sveta maša
za Vero in Luč.
Med sveto mašo ob 19. uri prepeva vokalna skupina
Sol zemlje.
Ob 20. uri je v pisarni sestanek za birmanske
animatorje.
Marija romarica: v zakristiji je seznam, v katerega se
vpišete vsi, ki ste jo v adventem času pripravljeni sprejeti v
svoj dom. Marija s svojim Sinom še posebej ljubeče trka na
vrata in srca družin prvoobhajancev in birmancev.
Po vsaki sveti maši v nedeljo pa tudi v tem tednu bodo
na voljo adventi venčki, marijanski koledar, pratika ipd.
Adventne venčke so ves teden z veliko zavzetostjo
izdelovale naše pridne župljanke, za kar smo jim vsi iz srca
hvaležni. Darovi za adventne venčke so namreč
namenjeni za potrebe naše Župnijske karitas.
TEDEN KARITAS: »Skupaj delajmo dobro«
Iskrena hvala vsem, ki se že vrsto let vztrajno trudite na
področju karitativne dejavnosti v naši župniji. Bog, ki vidi
tudi vsa skrita dobra dela, naj vam povrne na svoj način in
ob svojem času. Bog povrni tudi vsem, ki darujete za
različne namene in s tem lajšate stiske mnogih ljudi.
PONEDELJEK, 21. 11.
Po večerni maši ste lepo vabljeni, da se pridružite naši
molitveni skupini, ki pred Najsvetejšim redno moli vsak
ponedeljek do 21. ure.
TOREK, 22. 11., sv. Cecilija
Ob 17.00 je v cerkvi srečanje za starše
prvoobhajancev, prvoobhajanci pa imajo redno veroučno

srečanje v Cirilovi sobi z Magdaleno Kos.
Ob 17.55 v Cirilovi sobi pevske vaje
za OPZ.
Med sveto mašo ob 19.00 prepevajo
vsi naši pevci, po sveti maši pa so lepo
vabljeni na cecilijevanje. Hvaležni smo
našim pevcem in glasbenikom za njihov
dragocen prispevek k lepoti bogoslužja.
Zdravja in vztrajnosti še naprej!
SREDA, 23. 11., dan Rudolfa Maistra
Državni praznik: naj ponosno zavihrajo
slovenske zastave.
Ob 17.00 je v cerkvi srečanje za
starše birmancev, birmanci pa imajo
redno veroučno srečanje z animatorji po
dogovorjenih skupinah.
Po večerni sveti maši ima p. Silvin v
Šiški v učilnici I verouk za odrasle.
Ob 20.00 je v Šiški v dvorani
srečanje za maturante in študente iz
Šiške in Bežigrada.
ČETRTEK, 24. 11.
Ob 20.00 srečanje za 9. razred in
srednješolce. Pričnemo v cerkvi v kapeli
žalostne Matere Božje in nadaljujemo v
Metodovi sobi.
PETEK, 25. 11.
Ob 18.00 je v zakristiji srečanje za
ministrante.
Ob 18.30 je v Metodovi sobi redno
srečanje za skavte.
SOBOTA, 26. 11.
Ob 10. uri je v Šiški v dvorani
izdelovanje adventnih venčkov. S seboj
prinesete zelenje, svečke, okraske …
1. ADVENTNA NEDELJA, 27. 11.
Pri vseh svetih mašah blagoslov
adventnih venčkov.
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za farane
za ++ Kristo, Leo in
Leona Schaubacha
za ++ Horvat
za + iz novembrskih
pisem
za + Marijo Tepina
za ++ Hribernik
za ++ Hrovat in
Perme
Za + Branka
Pavlina
v zahvalo
za + Antona in
Mileno Halik
za + iz novembrskih
pisem
za duše v vicah
v zahvalo za mamo
Katarino
pogr.
za ++ dva Cirila
Šinkovca
za + Kato Bošnjak
za + iz novembrskih
pisem
za + Nika Žuniča OBL.
po namenu za
družino
za + Vinka Špeliča 7. dan
za ++ Končan, Tepli,
Jereb in v zahvalo
za + Božidarja
Kolenca
za + Ludvika Šefa
po namenu

Ob 8. uri prepeva ŽPZ.
Ob 10. uri se nam bodo predstavili
prvoobhajanci, prepeva pa OPZ. Po sveti
maši bo v cerkvi KVIZ. Za sodelovanje
pri njem potrebujete pametne telefone!

