
†  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!

4. december 
2 .  A D V E N T N A 
N E D E L J A

sv. Barbara, 
mučenka

†  P O N E D E L J E K

5. december  
sv. Saba (Savo), 
opat

†  T O R E K

6. december  
sv. Nikolaj 
(Miklavž), škof 

†  S R E D A

7. december   
sv. Ambrož, škof  
in cerkveni učitelj                                                      

†  Č E T R T E K

8. december  
brezmadežno 
spočetje Device 
Marije

†  P E T E K

9. december  
sv. Valerija, 
mučenka

†  S O B O T A

10. december  
loretska Mati 
Božja

P. Frančišek ( Janez) Ambrož     
(*  2. 12. 1874, Kranj – Šmartin,  

+ 13. 4. 1916, Gorica)

R odil se je v Stražišču pri Kranju in pri devetnajstih letih 
potrkal na samostanska vrata. Bil je zgleden redovnik, 

natančen, priljubljen med brati in med verniki, goreč pridi-
gar, dober spovednik in katehet. Znal je govoriti več jezikov. 
Na Sveti Gori je deloval, ko se je začela 1. svetovna vojna. Na 
binkošti 1915 je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski in 
že v torek so morali bratje zapustiti Sveto Goro. P. Frančišek 
je prenesel milostno podobo svetogorske Kraljice v Grgar in 
vztrajal na Sveti Gori tudi v ruševinah. Maševal je v Gr-
garju. Uspelo mu je prepeljati milostno podobo svetogorske 
Matere Božje v Ljubljano. Sam se je preselil na Kostanjevico, 
od tam pa k usmiljenim bratom v Gorico, kjer je pomagal 
streči ranjenim. Nenadoma ga je drobec granate zadel v grlo 
in po dveh dneh je umrl. Odlikovan je bil z viteškim križcem 
Franc-Jožefovega reda. Pokopan je na Sveti Gori.

P. Darko Ž.

•
Adventna duhovna obnova 

za ministrante iz frančiškanskih 
župnij bo v soboto, 10. 12., 

v frančiškanskem samostanu 
Kostanjevica nad Novo Gorico. 

Če bo primerno vreme,  
bo tudi romanje na Sabotin. 
Več informacij pri voditelju 
ministrantov v vaši župniji.

•
 V cerkvi Srca Jezusovega 

na Taboru     
potekajo v adventnem času 
zornice. Sveta maša, ki jo 

oblikujejo študentje, je ob 6.30. 
Vabljeni!

•
Nedelja, 11. 12., ob 19.00  

v dvorani na Viču:
ADVENTNO SREČANJE 

za vse:  
Odnosi in komunikacija. 

Gosta večera bosta 
Darja in Tomaž Ovsenik.  

Pogovor bo vodil Aleš Ugovšek. 
Toplo vabljeni!

Na Barbaro mraz,  
bo trajal ves zimski čas.
Prvi teden huda zima, 

osem tednov ne odkima.

2 .  A D V E N T N A 

N E D E L J A

4 .  D E C E M B E R   

2 0 2 2  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  2

Spreobrnite se, kajti 
približalo se je nebeško 
kraljestvo. 

(Mt 3,1)

P ogoj za vstop in da postanemo del nebeškega 
kraljestva, je, da spremenimo svoje življenje, torej 
se spreobrnemo. Gre za to, da zapustimo udob-

ne, a zavajajoče poti, malike tega sveta, kot so uspeh 
za vsako ceno, oblast na račun najslabotnejših, želja po 
bogastvu, užitek za vsako ceno, in tako odpremo pot 
Gospodu, ki prihaja. Ne vzame nam naše svobode, 
temveč nam daje resnično srečo. Z Jezusovim rojstvom 
v Betlehemu Bog sam začne bivati med nami, da bi nas 
osvobodil sebičnosti, greha in pokvarjenosti. 
Božič je tudi dan velikega zunanjega veselja, predvsem  
pa je verski dogodek, zaradi katerega je potrebna duhov-
na priprava. V tem adventnem času se pustimo voditi 
Krstnikovemu pozivu: »Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!« Gospodu pripravljamo pot in 
ravnamo svoje steze, ko si sprašujemo vest, ko preiskuje-
mo svoje obnašanje, da odpravimo te grešne drže: uspeh 
za vsako ceno, oblast na račun najslabotnejših, hlepenje 
po bogastvu, užitek za vsako ceno, ki niso od Boga.



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 18.00-
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 

2. ADVENTNA NEDELJA, 4. 12. 

 

Ob 8.00 prepeva ŽPZ, ob 10.00 MPZ in ob 19.00 Sol 

zemlje. 

Ob 20.00 je v župnijski pisarni redni načrtovalni 

sestanek za birmanske animatorje. 

Nabirka je namenjena za gospodarske potrebe v 

župniji. Vabimo vas, da del svoje dohodnine (do 1%) 

namenite naši župniji. Po vsaki sveti maši vam bo na voljo 

pomoč pri izpolnjevanju formularja. S seboj je imejte 

osebno davčno številko. 

Včeraj je bil za našo župnijo praznik. Naši 

prvoobhajanci so med duhovnimi vajami v Repnjah prvič 

pristopili k zakramentu svete spovedi. Čestitamo! Še 

naprej jih podpiramo z molitvijo in zgledom krščanskega 

življenja. 

Priporočamo redno uporabo misijonskega 

Adventnega koledarja, ki je na voljo pri katehetih, oz. 

Adventnega sopotnika, ki ga dobite pri zakristanu g. 

Zoranu tako kot tudi pratiko, Marijanski koledar, oglje in 

kadilo … 

Marija romarica: v zakristiji je seznam, v katerem je  

še kar nekaj praznega prostora, da se lahko vpišete vsi, ki 

ste v adventnem času Marijo romarico pripravljeni sprejeti 

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

na vrata in srca družin prvoobhajancev in birmancev. 

Naročniki redne Mohorjeve zbirke lahko po vsaki 

sveti maši oz. v času uradnih ur prevzamete naročene 

knjige v župnijski pisarni. 

PONEDELJEK, 5. 12. 

Ob 17.30 bo sv. Miklavž obiskal našo župnijo s 

svojimi angelci in obdaril pridne otroke. Najprej bo igrica, 

ki so jo skrbno pripravili naši otroci in mladi. Predhodne 

prijave niso potrebne.  

TOREK, 6. 12., sv. Miklavž 

Naj nam bo nebeški Dobrotnik skozi vse leto v 

spodbudo in navdih, kako lepo in potrebno je deliti z 

drugimi vse to, kar imamo tudi mi sami radi in s čimer smo 

obdarjeni. 

SREDA, 7. 12. 

Dopoldne gostimo duhovnike naše 

dekanije Ljubljana Center na redni 

dekanijski konferenci. 

Ob 20.00 srečanje za 9. razred in 

srednješolce. Pričnemo v cerkvi v kapeli 

žalostne Matere Božje in nadaljujemo v 

Metodovi sobi. 

ČETRTEK, 8. 12., Brezmadežna 

Na slovesni praznik bomo zapeli 

pred večerno mašo ob 18.30 

lavretanske litanije. Takoj po maši ob 

19.45 pa bomo imeli z mladimi kratko 

akademijo v čast Brezmadežni. Ob 

20.00 sledi srečanje za 9. razred in 

srednješolce v Metodovi sobi. 

PETEK, 9. 12. 

Ob 18.00 je v zakristiji srečanje za 

ministrante. 

Ob 18.30 je v Metodovi sobi srečanje 

za skavte. 

SOBOTA, 10. 12. 

Ministrantje iz frančiškanskih 

župnij imajo adventno duhovno 

obnovo v našem samostanu na 

Kostanjevici pri Novi Gorici. Prijave pri 

voditelju p. Miranu. Odhod ob 8.30 in 

vrnitev ob 16.30. 

Pričenjamo s postavljanjem jaslic. 

Hvaležni smo g. Izidorju Rejcu, ki je 

tudi letos prevzel skrb za postavitev 

jaslic v naši župnijski cerkvi. 

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. 

3. ADVENTNA NEDELJA, 11. 12. 

Po družinski sveti maši je srečanje za 

vse, ki sodelujete pri Slomškovem bralnem 

priznanju. Ob 8.00 je komorni godalni 

ansambel, ob 10.00 Alfa in Omega, ob 

19.00 sveta maša v latinskem jeziku. 

Ob 16.00 priprava za kolednike. Gost 

nekdanji misijonar p. Pepi Lebreht. 

2. ADVENTNI TEDEN 

4.-11. 12. 

NED 

4.12. 

8h 
za ++ Dušana in 

Julijano Potočnik 

10h 
za + Borisa 

Beltrama    

19h za farane 

PON 

5.12. 

8h za ++ Jere    

19h za + Marijo Perger 

19h za + Ivana Moharja 

TOR 

6.12. 

8h za + Nika Žuniča 

19h 
za + Cvetko Serša 

Kralj 

19h 
za + g. Pusta in 

Janeza Smoliča 

SRE 

7.12. 

8h 
za + Maro in Slavka 

Zajca 

8h 
za ++ Jožeta in 

Francko Žakelj 

19h po namenu 

ČET 

8.12. 

8h za + Jožefo Rejc  

8h 
za + Metko Pavlič in 

Vida Možina 

19h 
za + mamo Marijo in 

+ Vikata 

 

PET 

9.12. 

19h za + Ivana Moharja 

8h 
za + Alojzijo 

Brkljačić 

19h za + Tomaža Omana 

 

SOB 

10.12. 

19h za + Ivanko Orel 

8h za ++ Iršič    

~ 
za ++ Vido in Vinka 

Špeliča    

NED 

11.12. 

8h za ++ Dokler    

10h za družino Guberac 

19h za farane 


