
†  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!

1. januar 
N O V O  L E T O

MARIJA, SVETA 
BOŽJA MATI – 
slovesni praznik;
sklep božične osmine

†  P O N E D E L J E K

2. januar  
sv. Bazilij in 
Gregor Nazianški, 
škofa in cerkvena 
učitelja

†  T O R E K

3. januar  
presv. Jezusovo ime 

†  S R E D A

4. januar   
sv. Angela 
Folinjska  

†  Č E T R T E K

5. januar  
sv. Emilijana 
(Milena), devica; 
tretji sveti večer

†  P E T E K

6. januar  
GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE 
– sveti trije kralji 
(Gašper, Miha, 
Boltežar)

†  S O B O T A

7. januar  
sv. Rajmund 
Penjafortski, 
duhovnik

P. Jožef (Franc) Bizavičar     
(*  13. 10. 1844, Ljubljana – Šiška,  

+ 8. 9. 1905, Brezje)

P.Jožef, rojak iz Spodnje Šiške, je bil prvi predstojnik sa-
mostana in rektor cerkve Marije Pomagaj na Brezjah. 

Starši so ga dali v šole in ob katehetih frančiškanih se je tudi 
sam odločil zanje. Dolga leta je bil kaplan in voditelj Franči-
škovega svetnega reda (III. reda) pri Marijinem oznanjenju v 
Ljubljani. Od leta 1890 do 1893 gvardijan in nekaj let defini-
tor province. Leta 1898 je postal predstojnik na Brezjah. Imel 
je še veliko dela in skrbi, da so opremili cerkev in samostan, 
postavili oltarje, orgle, križev pot, klopi, obdelali in obzidali 
vrt, postavili rastlinjak in čebelnjak, uredili dvorišče in tudi 
pokopališče, ki ga Brezje še niso imele. P. Jožef je bil vese-
ljak, izredno gostoljuben in je z vsem srcem skrbel za brate, 
romarje, duhovnike, Brezjane. Žal je premalo pazil na svoje 
zdravje in je prezgodaj legel v grob na novem pokopališču.

P. Darko Ž.

•
Vabljeni na nedeljski večer 

z eminentnim predstavnikom 
osamosvojitvene slovenske 

pomladi Lojzetom Peterletom, 
ki bo 8. januarja ob 20. uri 
v župnijski dvorani v Šiški. 
Naslov večera: Quo vadis, 

Slovenija? 
•

KOMISARIAT ZA SVETO 
DEŽELO organizira romanje  

z vlakom k sv. Bernardki Lurški 
v NEVERS (Francija)

in zimsko romantiko Švice 
z vlakom, EINSIEDELN 

(Švica) – od 29.  1. do 2. 2. 2023.  
Več o romanju na: https://www.

sveta-dezela.si/index.php/
content/display/624. Vabljeni!

•
V petek, 6. 1., ob 19.45, 
bo ob 19.00 v župnijski 
cerkvi na Viču koncert 

Zbora sv. Nikolaja iz Litije: 
Slovenski božič (M. Tomc). 

Vabljeni! 

Če v prosincu (januarju)  
ni snega, ga mali traven 

(april) da. 
Če na tri kralje jasen 

dan bo, za dolgo zimo 
hrani seno. 

Prosinec (januar) mili, 
Bog se usmili.

N O V O  L E T O

 

1 .  J A N U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  6

Marija pa je vse te 
besede ohranila in      
 jih premišljevala 
v svojem srcu.     

(Lk 2,19)

Na prvi dan leta v bogoslužju obhajamo Marijo, Devico 
iz Nazareta, ki je rodila Jezusa, Zveličarja. To Dete je 
Božji blagoslov za vsakega moškega in vsako žensko, 

za veliko človeško družino in za ves svet. Jezus ni odvzel zla 
s sveta, ampak ga je v korenini porazil. Njegovo  zveličanje 
ni magično, temveč je potrpežljivo zveličanje, vsebuje 
namreč potrpežljivost ljubezni, ki prevzame nase krivico in 
ji odvzame moč. Ljubezen nas dela potrpežljive.  Tolikokrat 
 izgubimo potrpežljivost. Zaradi tega, ko zremo jaslice, 
z očmi vere vidimo prenovljeni svet, rešen nadvlade zla. 
Danes nas  Božja Mati blagoslavlja tako, da nam kaže svo-
jega Sina. Vzame ga v naročje in nam ga kaže. Blagoslavlja 
vso Cerkev, blagoslavlja ves svet. Jezus, kakor pojejo angeli 
v Betlehemu, je »veselje za ves svet«, je slava Bogu in mir 
ljudem. Zato je prvi dan v letu posvečen miru, je dan miru, 
dan molitve, zavedanja in odgovornosti do miru. Mir je pot 
upanja, pot, na kateri se napreduje preko dialoga, sprave 
in ekološkega spreobrnjenja.

https://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/624
https://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/624
https://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/624


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 

TRR (ŽK): SI56 0400 0027 7206 832 
 

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:  ________ 

 
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. 

Od torka naprej so veroučna srečanja po rednem 

urniku. 

SREDA, 4. 1. 

Po novem letu so skupna srečanja za maturante in 

študente iz Bežigrada in Šiške za Bežigradom in ne več 

v Šiški. Ura srečanja ostaja nespremenjena: ob 20.00. 

ČETRTEK, 5. 1., tretji sveti večer 

Po jutranji sveti maši bomo blagoslovili 

trikraljevsko vodo, sol in kredo, da boste lahko na sveti 

večer blagoslovili svoje domove. Posoda z 

blagoslovljeno vodo bo stala pri jaslicah. S seboj imejte 

stekleničke za vodo. 

Ob 18.00 je v češčenje 

izpostavljeno Najsvetejše. Kot vsak prvi 

četrtek v mesecu bomo molili za nove 

duhovne poklice.  

PETEK, 6. 1., GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE – TRIJE KRALJI 

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. 

Pri večerni sveti maši sodelujejo 

koledniki, ki bodo v popoldanskem 

času, obiskovali naše domove in 

prinašali Božji blagoslov. 

SOBOTA, 7. 1., prva sobota v mesecu 

Po jutranji maši bomo pred 

Najsvetejšim zapeli litanije in se 

posvetili brezmadežnemu Srcu 

Marijinemu. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 

1. nedeljskih večernic. Deset minut prej 

bodo pevske vaje za gregorijanske 

koralne napeve.  

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – 

sklep božičnega časa, 8. 1. 

Ob 10. uri se nam bodo pri družinski 

maši predstavili naši birmanci in njihovi 

animatorji. Obnovili bomo krstne obljube. 

Prepeva Alfa in Omega. S seboj lahko 

prinesete svojo krstno svečo in 

pripomoček (lonček, papir ipd.), ki bo 

preprečil kapljanje voska po tleh oz. po 

klopeh. 

Ob 19. uri je sveta maša v latinskem 

jeziku. 

Ob 20. uri bo v župnijski dvorani v 

Šiški nedeljski večer z našim župljanom g. 

Lojzetom Petrletom: Quo vadis, 

Slovenija? Lepo vabljeni! 

2. BOŽIČNI TEDEN 

1.-8. 1. 

NED 

1.1. 

8h 

za ++ Kristo Ilič, 

Miha Mežnarja, 

starše in sorodnike  

10h za ++ Opara  

19h 
za žive in ++ 

Guberac in Marijić    

PON 

2.1. 

8h za blagoslov    

19h 
za + Marijo Špoljar 

POGR. 

~ po namenu    

TOR 

3.1. 

8h 
na čast Sv. Duhu za 

Toneta 

19h za + Lidijo Drobnič  

~ po namenu    

SRE 

4.1. 

8h za + Betko Pollak    

19h 
za + Tadeja 

Marolta    

~ po namenu    

ČET 

5.1. 

8h za duhovne poklice  

19h 
za ++ Čermelj in 

Hrušovar  

19h  
za + Gojmira 

Lahajnarja  

PET 

6.1. 

8h za duše v vicah  

19h za + Ivana Moharja 

~ po namenu    

SOB 

7.1. 

8h 
za + Vladislava in 

Krištofa Jagodica    

15h DSO 

~  

NED 

8.1. 

8h 
v zahvalo za Tomaža 

Mrzljaka (50 let)    

10h za + Albina Droleta  

19h 
za ++ Vido in Vinka 

Špeliča    


