
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 
 

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  
je odprta ob torkih in četrtkih  
8.30-9.00 in 17.00-18.00.  
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 

 

NOVA OZNANILA: 
SPREMEMBE POTEKA PRAZNIKOV 
 
VELIKI ČETRTEK, 1. 4. 
17.30 – Video prenos maše na YouTube 
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po 
prenosu maše bo mogoče posamič prejeti 
obhajilo pod zvonikom do 19.30. 
20.00 – Molitveno uro pripravlja Urška 
Klančič na tej povezavi. 
 
VELIKI PETEK, 2. 4. 
15.00 – Molitev križevega pota na tej 
povezavi. 
17.30 – Video prenos obreda na YouTube 
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po 
prenosu obreda bo mogoče posamič prejeti 
obhajilo pod zvonikom do 19.30. 
20.00 – Molitveno uro pripravlja Bena Briški 
na tej povezavi. 
 
VELIKA SOBOTA, 3. 4. 
Od 8.00 do vigilije lahko počastite 
Najsvetejše v Božjem grobu. 
17.30 – Video prenos:  
- blagoslov velikonočnih jedil 
- velikonočna vigilija  
na YouTube kanalu Župnija Ljubljana 
Bežigrad. Uro po prenosu maše bo mogoče 
posamič prejeti obhajilo pod zvonikom. 
 
VELIKONOČNA NEDELJA, 4. 4. 
8.00 – Video prenos maše na YouTube 
kanalu Župnija Ljubljana Bežigrad. Po 
prenosu maše bo mogoče prejeti obhajilo pod 
zvonikom do 10.30. 
 
 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK, 5. 4. 
10.00 – Video prenos maše na 
YouTube kanalu Župnija 
Ljubljana Bežigrad. Po prenosu 
maše bo mogoče prejeti obhajilo 
pod zvonikom do 12.00. 
__________________________ 
PRAZNIKI V ŽUPNIJI 
Zaradi nedavnih vladnih ukrepov ob 

epidemiji smo 30. 3. prejeli Izredno 

pismo slovenskih škofov za Veliko 

noč 2021, v katerem nas med drugim 

seznanjajo, da so svete maše z udelež-

bo ljudstva od 1. 4. naprej pa do 

nadaljnjega odpovedane. Cerkve 

ostanejo odprte za osebno molitev 

vernikov, individualni prejem svetega 

obhajila in zakrament svete spovedi. 

Zato bomo vse velikonočne obrede 

prenašali preko YouTube kanala Žup-

nija Ljubljana Bežigrad. Vsakič bo uro 

po obredu mogoče prejeti sv. obhajilo. 

Kljub temu da smo že sprejemali 

prijave za maše na velikonočno nede-

ljo, zaradi novih določil ne bo nobene 

maše z udeležbo vernikov, ampak bo 

vedno zagotovljen video prenos. Tudi 

blagoslova velikonočnih jedil ne bo 

v živo, ampak ga boste lahko prejeli 

preko prenosa. 

Vsem nam je težko, da bomo morali že 

drugo veliko noč zapovrstjo obhajati v 

takih razmerah. Zavedamo se, da 

bomo pogrešali drug drugega in bomo 

kot občestvo razpršeni po svojih 

domovih. Resda nas video prenos ne 

more povezati na enak način, a nam 

ostaja kot sredstvo, prek katerega lahko 

dopustimo Svetemu Duhu, da nas kljub 

oddaljenosti po naših domovih skupaj 

poveže v eno občestvo, upajoče in 

verujoče v Vstalega Jezusa Kristusa. 

 

VELIKI TEDEN 

28. 3. – 4. 4. 

NED 

28.3. 

 

10h za + Štefko Sever 

10h za + Lidijo Drobnič 

10h za + Bogomirja in Pepco 

Grbac 

PON 

29.3. 

8h v čast sv. Jožefu - za zdravje 

8h za + Vero Bauer 

19h za + Borisa Žumra 

TOR 

30.3. 

8h za + Lidijo Drobnič 

8h po namenu 

19h za + Anico Hrobat – pogr. 

SRE 

31.3.  

8h za zdravo pamet    

19h za + Zvonimirja Krobota in 

Mirjano Krobot-Bokani    

~ za + botra Marijo in Franca 

ČET 

1.4. 

1730 za + Nika Žuniča   

1730 za duhovne poklice 

1730 za farane 

PET 

2.4. 

1730 obredi velikega petka 

SOB 

3.4. 

1730 za p. Andraža    

1730 za + Lidijo Drobnič 

1730 v zahvalo in za blagoslov v 

družini 

NED 

4.4. 

8h za farane 

8h za blagoslov v družini 

8h za + Sever    

 

https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97045366074#success
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://www.youtube.com/c/%C5%BDupnijaLjubljanaBe%C5%BEigrad/featured
https://katoliska-cerkev.si/izredno-pismo-slovenskih-skofov-za-veliko-noc-2021
https://katoliska-cerkev.si/izredno-pismo-slovenskih-skofov-za-veliko-noc-2021
https://katoliska-cerkev.si/izredno-pismo-slovenskih-skofov-za-veliko-noc-2021

