
†  N E D E L J A F R A N Č I Š K A N S K I  O Č A K I

L J U B L J A N S K I H  F R A N Č I Š K A N S K I H  Ž U P N I J

•  Š I Š K A  •  B E Ž I G R A D  •  T R O M O S T O V J E  •  V I Č  • 

O Z N A N I L A

        80000 let 
Frančiškovih jaslic  Frančiškovih jaslic  

v Grecciuv Grecciu

P a p e ž  F r a n č i š e k

In Beseda  
se je  

učlovečila!

Et Verbum 
incarnatum  

est!

27. november 
N E D E L J A  K A R I T A S

sv. Virgil in 
Modest

†  P O N E D E L J E K

28. november  
sv. Jakob iz Marke

†  T O R E K

29. november  
vsi svetniki 
Frančiškovih redov

†  S R E D A

30. november   
sv. Andrej,  
apostol                                                      

†  Č E T R T E K

1. december  
sv. Marija 
Klementina, 
mučenka

†  P E T E K

2. december  
sv. Natalija, 
mučenka

†  S O B O T A

3. december  
sv. Frančišek 
Ksaver, redovnik 
in misijonar

P. Pavel (Franc) Potočnik     
(*  18. 11. 1880, Sv. Urban – Desternik,  

+ 17. 6. 1934, Maribor)

R odil se je v kmečki družini, obiskoval gimnazijo na Ptuju 
in na Kostanjevici pri Gorici, bogoslovje pa v Kamniku 

in Ljubljani. P. Pavel je bil v Novem mestu učitelj na ljud
ski šoli, ustanovil je Marijino kongregacijo za gimnazijce in 
vodil Frančiškov svetni red. Kratek čas je deloval v Nazar
jah, nato pa postal kaplan in katehet v Mariboru in kurat 
zapornikov. Bil je odličen pridigar, ljudski misijonar in spre
ten organizator. Ustanovil je Izobraževalno društvo, društvo 
Katoliška mladina, mladinsko pihalno godbo, Apostolstvo 
mož in fantov, oživil je Katoliško akcijo, Marijino družbo za 
obrtnike in Marijino družbo za matere. Škof dr. Andrej Kar
lin ga je imenoval za člana duhovniškega sveta, kralj Alek
sander pa ga je odlikoval z redom sv. Save V. stopnje. Bil je 
mož humorja in svetovalec mnogim. Žal je prezgodaj dotrpel 
po hudi bolezni.

P. Darko Ž.

•
V novem cerkvenem letu 
župnija Šiška s hvaležnostjo 
prevzema od župnije Vič obli-
kovanje zunanjih strani naših 
Oznanil. Naslovnica je v zna-
menju praznovanja 800-letnice 
prvih jaslic, ki jih je sv. Fran-
čišek uprizoril v Grecciu, 
kjer je podoba z naslovnice. 
Kot je Božje Dete ponovno 
zaživelo ob sv. Frančišku, si 
tudi mi želimo, da bi skozi ves 
teden postajala »meso in kri« 
nedeljska Beseda evangelija. 
Pri tem nam bo vsakokrat v 
spodbudo razmišljanje papeža 
Frančiška. 

Na zadnji strani bomo še 
 naprej kukali v zgodovino 
skozi oči naših frančiškanskih 
očakov. Spremljali bomo kole-
dar godov in praznikov, priča-
kovali dogodke, ki nas lahko 
duhovno obogatijo v bližnji 
prihodnosti, in si priklicali 
v spomin slovenske pregovore 
o vremenu.

Klemen (23. 11.) zaklene, 
Katarina (25. 11.) grušta, 

Andrej (30. 11.) vse 
s snegom pokrije. 

1 .  A D V E N T N A 

N E D E L J A

2 7.  N O V E M B E R   

2 0 2 2  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1

Ko bi hišni gospodar 
vedel, ob kateri straži 
pride tat, bi ostal buden 
in ne bi pustil vlomiti 
v svojo hišo. 

(Mt 24,43)

J ezus pride. Advent nam govori o tej gotovosti  
že v imenu, kajti beseda advent pomeni prihod.  
Gospod pride, poglejte, to je korenina našega 

upanja, gotovost, da med stiskami na svetu pride do 
nas Božja tolažba, tolažba, ki ni iz besed, ampak iz 
navzočnosti, iz Njegove navzočnosti, ki pride med nas.
Gospod pride. Danes, na prvi dan bogoslužnega leta, 
to oznanilo zaznamuje našo izhodiščno točko, saj 
vemo, da nas onkraj vsakega ugodnega ali neugodnega 
dogodka Gospod ne pušča samih. Prišel je pred dva 
tisoč leti in bo prišel ob koncu časov, pride pa tudi da
nes v moje življenje, v tvoje življenje. Da, to naše živ
ljenje z vsemi njegovimi težavami, njegovimi stiskami 
in negotovostmi obišče Gospod. Poglejte, kaj je izvir 
našega veselja, Gospod se ni naveličal in se nas ne bo 
nikoli naveličal, želi si priti, nas obiskati. Bog pride 
in njegova luč bo razsvetlila tudi najgostejšo temo.



ŽUPNIJA LJUBLJANA-BEŽIGRAD 
Kuzmičeva 6, 1000 LJUBLJANA 
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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 18.00-
19.00, 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 

1. ADVENTNA NEDELJA, 27. 11. 
Nedelja karitas 

 
Pričeli smo novo cerkveno leto: leto A – ob nedeljah 

so odlomki iz Matejevega evangelija in leto I – 

upoštevamo pri izbiri berila pri maši v času med letom. 

Pri vseh mašah blagoslavljamo adventne venčke, da 

bomo ob njih vsak večer molili. Priporočamo redno 

uporabo misijonskega Adventnega koledarja, ki ga bodo 

otroci dobili pri maši ali pri verouku, oz. Adventnega 

sopotnika, ki ga dobite pri zakristanu g. Zoranu tako kot 

tudi adventne venčke, pratiko, Marijanski koledar, oglje in 

kadilo … 

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! 

Marija romarica: v zakristiji je seznam, v katerega se 

vpišete vsi, ki ste jo v adventnem času pripravljeni sprejeti 

v svoj dom. Marija s svojim Sinom še posebej ljubeče trka 

na vrata in srca družin prvoobhajancev in birmancev. 

Sv. Miklavž bo obiskal našo župnijo v ponedeljek, 5. 

12., s svojimi angelci in obdaril pridne otroke. Ob 17.30 bo 

najprej igrica, ki so jo skrbno pripravili naši otroci in mladi. 

Predhodne prijave niso potrebne. 

Naročniki redne Mohorjeve zbirke lahko po vsaki 

sveti maši oz. v času uradnih ur prevzamete naročene 

knjige v župnijski pisarni. 

TOREK, 29. 11. 

Po jutranji sveti maši je v župnijski pisarni občni zbor 

Župnijske karitas. 

SREDA, 30. 11., sv. apostol Andrej 

Ob 19.45 vas p. Miran vabi na biblične kateheze, ki 

so v živo v Metodovi sobi, hkrati pa tudi preko ZOOM-a. 

Ob 20.30 bo nadaljevanje z običajno ZOOM-molitvijo.  

V Šiški v dvorani srečanje za maturante in študente 

iz Šiške in Bežigrada. Ob 18.30 pomoč Miklavžu pri 

pripravi daril, ob 20.00 pa skupen ogled filma. 

ČETRTEK, 1. 12., prvi četrtek 

Ob 18.00 je v češčenje izpostavljeno Najsvetejše. 

Molili bomo za nove duhovne poklice.  

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., prvi petek 

Po jutranji maši bomo pred 

Najsvetejšim zapeli litanije in se 

posvetili Jezusovemu presvetemu 

Srcu.  

Obhajanje bolnih in ostarelih po 

domovih. Prosimo, da spodbudite bolne 

in ostarele v svoji bližini za prejem 

svetih zakramentov in jim predstavite 

možnost obiska duhovnika na domu 

V popoldanskih urah odhajajo na 

duhovni vikend v Repnje bežigrajski in 

šišenski prvoobhajanci, kjer bodo prvič 

pristopili k zakramentu svete spovedi. 

Podprimo jih z molitvijo! 

Ob 18.00 je v zakristiji srečanje za 

ministrante. 

Ob 18.30 je v Metodovi sobi srečanje 

za skavte. 

SOBOTA, 3. 12., prva sobota 

Po jutranji maši bomo pred 

Najsvetejšim zapeli litanije in se 

posvetili Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu. 

NOVOST! Ob 19. uri vabljeni v 

cerkev k molitvi 1. nedeljskih večernic. 

Deset minut prej bodo pevske vaje za 

gregorijanske koralne napeve. To bo 

odslej vsako soboto zvečer. 

2. ADVENTNA NEDELJA, 4. 12. 

Nabirka je namenjena za 

gospodarske potrebe v župniji. Vabimo 

vas, da del svoje dohodnine namenite 

naši župniji. Po vsaki sveti maši vam bo na 

voljo pomoč pri izpolnjevanju formularja. 

S seboj je imejte osebno davčno številko. 

1. ADVENTNI TEDEN 

27. 11-4. 12. 

NED 

27.11. 

8h 
za + Božidarja 

Kolenca 

10h za + Ludvika Šefa 

19h po namenu  

PON 

28.11. 

8h 
za + iz novembrskih 

pisem 

19h 
za + stare starše 

Žemva in Rebolj    

19h  
za ++ starše Alojza in 

Pavlo Gjerkeš 

TOR 

29.11. 

8h 
za žive in + 

Mesojedec    

19h 
v zahvalo za srečno 

pot    

19h  
za + Bogomirja in 

Katarino Jakša 

SRE 

30.11. 

8h 
za + Danico Zafošnik 

- obl.    

19h 
za + iz novembrskih 

pisem 

~ po namenu    

ČET 

1.12. 

 

8h za duhovne poklice  

19h 
za + Boruta Janeza 

Milača 

19h 
za ++ Alojza in 

Alojzijo Tepina  

PET 

2.12. 

8h za žive in + Blažej    

19h 
za + Amalijo in 

Alojza Tavžlja    

19h  za + Ivana Moharja  

SOB 

3.12. 

8h 
v čast Svetemu Duhu 

za Toneta    

~ 
za dobrotnike in sam. 

družino 

~ za brate laike    

NED 

4.12. 

 

8h 
za ++ Dušana in 

Julijano Potočnik 

10h 
za + Borisa 

Beltrama    

19h za farane 


