
†  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!

25. december 

B O Ž I Č

†  P O N E D E L J E K

26. december  

sv. Štefan, 
mučenec

†  T O R E K

27. december  

sv. Janez, apostol 
in evangelist 

†  S R E D A

28. december   

nedolžni otroci, 
mučenci  

†  Č E T R T E K

29. december  

sv. Tomaž Becket, 
škof

†  P E T E K

30. december  

sveta družina

†  S O B O T A

31. december  

sv. Silvester I., 
papež 
2 .  S V E T I  V E Č E R

Br. Humil ( Janez) Šavelj     
(*  26. 12. 1874, Kamnik,  

+ 23. 12. 1965, Joliet, ZDA)

Janez se je izučil za mizarja in prišel leta 1897 k franči-
škanom. Leta 1899 ga srečamo na Brezjah, kjer je izdelal 

zakristijsko omaro in pohištvo za samostan in sobe bratov. 
V Ljubljani je izrekel slovesne zaobljube. Med prvo svetovno 
vojno je moral na fronto. Po vojni se je vrnil v samostan, sep-
tembra 1921 pa je bil nastavljen v naš komisariat – kustodijo 
v ZDA, kamor je odpotoval skupaj s p. Frančiškom Blankom 
Kavčičem in p. Benvenutom Winklerjem. Br. Humil je delo-
val v Chicagu, New Yorku, Willardu, Detroitu, Bethlehemu 
v Pennsylvaniji in nazadnje v Lemontu, opravljal je različna 
dela, bil je tudi tiskar in organist. Mož trdnega zdravja je 
dočakal visoko starost, le zadnje leto je začel pešati. Umrl je v 
domu starejših v Jolietu, pokopan je v Lemontu. Njegov brat 
je bil duhovnik lazarist Ludvik Šavelj.

P. Darko Ž.

•
Vabljeni k polnočnici (ob 

24.00) v cerkvico Marijinega 
obiskanja na Rožniku. 

•
Na Rožniku je sv. maša tudi  

na praznik sv. Štefana, 26. 12., 
ob 10.30, po sv. maši pa pred 
cerkvijo sledi tradicionalni    

BLAGOSLOV KONJ.

•
Lepo vabljeni na božični 
koncert APZ sv. Cecilije,  

ki bo v torek, 27. 12., ob 19.45  
ob jaslicah v cerkvi  

Marijinega oznanjenja na 
Prešernovem trgu.

•
Vabljeni v ponedeljek, 

26. 12., ob 19.45, v cerkvi 
sv. Frančiška v Šiški na 

tradicionalni božični koncert 
kvarteta klarinetov Godbe 

ljubljanskih veteranov. 

Če vidiš Rimsko cesto na 
sveto noč sijati, se je dobre 

letine nadejati.
Če Štefana burja prinese, 

vinogradniku pridelek 
odnese. 

Tepežki dan (28. 12.) 
oblačen, k letu ne boš lačen. 

B O Ž I Č 2 5 .  D E C E M B E R   

2 0 2 2  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  5

Glejte, oznanjam 
vam veliko veselje. 
Danes se vam je 
rodil Odrešenik, ki 
je Kristus, Gospod.    

(Lk 2,11)

B ožična noč je noč slave, tiste slave, ki so jo oznanjali 
angeli v Betlehemu in ki jo oznanjamo mi danes po 
vsem svetu. To je noč veselja, ker je od danes pa na 

veke Bog, Večni, Neskončni – Bog z nami. Ni daleč, ni nam 
ga treba iskati po nebesnih orbitah ali v kaki mistični ideji; 
blizu je, postal je človek in se ne bo nikoli naveličal naše 
človeškosti, ki si jo je privzel. To je noč luči: tista luč, ki jo je 
napovedal Izaija, da bo razsvetlila tiste, ki hodijo po temač-
ni deželi, je zasvetila in je obdala betlehemske pastirje. 
Pastirji preprosto odkrijejo, da »dete nam je rojeno«, in ra-
zumejo, da se vsa ta slava, vse to veselje, vsa tista luč zjedrijo 
v eni sami točki, v tistem znamenju, ki jim ga je nakazal 
angel: »Našli boste dete, v plenice povito in položeno v jas-
li.« To je od zmeraj znamenje, po katerem najdemo Jezusa. 
Ne le tedaj, ampak tudi danes. Če hočemo praznovati pravi 
Božič, se zazrimo v to znamenje: krhka preprostost malega 
novorojenca, nežnost njegovega ležanja, milina plenic, ki ga 
ovijajo. Tam je Bog.



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 

KOLEDOVANJE 2023 
Letos bomo v naši župniji ponovno sodelovali v 

Trikraljevski akciji, zato bodo v petek, na praznik Sv. 

treh kraljev, 6. januarja 2023, 16.30-18.30, koledniki 

obiskovali vaše domove. Če želite, da koledniki obiščejo 

tudi vaš dom, izpolnite in izrežite spodnjo prijavnico,  in jo 

oddajte v zakristiji do četrtka, 5. januarja 2023. 

 

Koledovanje 2023 

Družina:__________________________________ 

 

Ulica:    __________________________________ 

 

Nadstropje:  ________ 

 
BOŽIČ, 25. 12. 

Ob 0.00 je polnočnica, pred njo pa božičnica. Pri 

polnočnici prepeva ŽPZ, ob 8.00 je ljudsko petje, ob 10.00 

pa ŽPZ in OPZ ter ob 19.00 Sol zemlje. 

Vabljeni, da ob 12.00 prisluhnete papeževemu 

nagovoru in blagoslovu Urbi et orbi na TVSLO 1, ko lahko 

prejmete tudi popolni odpustek. 

Slovesno božično praznovanje se podaljšuje v božično 

osmino. Vabljeni torej tudi čez teden k sveti maši. 

Pri zakristanu g. Zoranu lahko dobite oglje in kadilo, 

v cerkvi (desno pri oltarju sv. Krištofa) pa v svojo 

stekleničko lahko natočite blagoslovljeno vodo za 

blagoslov svojega doma na vse tri svete večere (24. in 31. 

12 ter 5. 6.). 

 

PONEDELJEK, 26. 12., sv. Štefan 

Na praznik prvega mučenca je državni praznik: dan 

samostojnosti in enotnosti. Zopet bodo z naših domov 

ponosno zavihrale slovenske zastave. Pri sveti maši pa 

bomo molili za našo drago domovino, ki je s svojo 

samostojnostjo uresničila starodavni senj naših prednikov. 

SREDA, 28. 12., nedolžni otroci 

Ta dan je povezan z običajem tepežkanja. Naj bo ta 

dan namenjen nam odraslim, da kritično 

razmislimo o svojem odnosu do otrok in o 

vzgojnih metodah, ki naj jih navdihuje 

duh evangelija in empatije. Spomnimo se 

tudi splavljenih otrok, ki niso dobili mesta 

sredi našega sveta: naj imajo skupaj s 

svojimi mamicami mesto v naši molitvi in 

sočutnem spominjanju. 

PETEK, 30. 12., praznik svete družine 

Pri sveti maši se bomo zahvalili za 

dar družinskega življenja, molili za vse 

družine, ki doživljajo stisko ali brodolom, 

in prosili sveto družino za blagoslov. 

SOBOTA, 31. 12., drugi sveti večer 

Na silvestrovo praznujemo drugi 

sveti večer. Po stari slovenski navadi 

blagoslovimo dom: molimo in pojemo ob 

jaslicah, se zahvalimo s pogledom nazaj v 

preteklo leto, pokropimo z blagoslovljeno 

vodo domače prostore in jih pokadimo s 

kadilom. 

Ob 19. uri lepo vabljeni k zahvalni 

sveti maši. Po maši bomo pred cerkvijo 

skupaj nazdravili prihajajočemu letu 

2023. 

NOVO LETO – MARIJA, SVETA 

BOŽJA MATI, 1. 1. 

Pri vseh svetih mašah bo ljudsko 

petje. Ob 10. uri bomo pri družinski sveti 

maši posebej blagoslovili otroke, pa tudi 

noseče mamice. 

Nabirka prve nedelje v mesecu je 

namenjena za gospodarske zadeve naše 

župnije. Se priporočamo vaši 

velikodušnosti. 

Za svetovni dan miru nam je papež 

Frančišek namenil posebno poslanico z 

naslovom »Nihče se ne more rešiti sam.« 
Objavljena je na spletni strani Katoliške 

cerkve. 

TEDEN PO BOŽIČU 

25. 12.-1. 1. 

NED 

25.12. 

0h 
za + Marijo Ercigoj 

OBL. 

0h 
za ++ Vido in Vinka 

Špeliča    

8h za farane 

10h za + Hildo Šef 

19h za + Ivana Moharja 

PON 

26.12. 

8h 
za + Marka Povaleja 

obl. 

10h 
za ++ Đura Tusića in 

starše Kovač   

19h 
za + Stjepana 

Bestijanića - obl. 

TOR 

27.12. 

8h 
za + Vido in Vinka 

Špeliča  

19h za + Ivana Moharja 

19h za + Vaneta Mayerja 

SRE 

28.12. 

8h za + Ivanko Orel  

19h 
za ++ Jezernik in 

Šmit    

19h 
za ++ Udovč in 

Zorko    

ČET 

29.12. 

 

8h 
za + Antona n 

Dorotejo Hlebš   

19h 
za + Nado Rojec - 

POGR. 

~ za + Ivana Moharja    

PET 

30.12. 

8h za žive in ++ Šef 

19h za + Marka Povaleja 

~ 
za ++ Vido in Vinka 

Špeliča    

SOB 

31.12. 

8h za + Ivana Moharja 

8h  

za ++ Aleksandra in 

Kristo Ilič, starše in 

sorodnike  

19h za + Kranjec    

NED 

1.1. 

8h 

za ++ Kristo Ilič, 

Miha Mežnarja, 

starše in sorodnike  

10h za ++ Opara  

19h 
za žive in ++ 

Guberac in Marijić    


