
†  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!

8. januar 
NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA  
sklep božičnega 
časa – začetek 
bogoslužnega časa 
med letom

†  P O N E D E L J E K

9. januar  
sv. Julijana, 
mučenka

†  T O R E K

10. januar  
sv. Gregor iz Nise, 
škof 

†  S R E D A

11. januar   
sv. Pavlin Oglejski, 
škof  

†  Č E T R T E K

12. januar  
sv. Tatjana (Tanja), 
mučenka

†  P E T E K

13. januar  
Veronika,  
devica

†  S O B O T A

14. januar  
bl. Odon iz 
Jurkloštra, 
redovnik

P. Marijan (Anton) Širca     
(*  7. 1. 1854, Pliskovica na Krasu,  

+ 28. 10. 1932, Brezje)

Anton se je šolal v Gorici in v Nazarjah začel frančiškan-
sko življenje. Po novi maši leta 1878 je bil magister kle-

rikov in učitelj na Kostanjevici, nato pa kar 20 let na Trsatu 
magister novincev, nekaj let gvardijan in vikar. Ob ustanovi-
tvi hrvaške frančiškanske province leta 1900 je bil izvoljen za 
definitorja nove province in bil pozneje gvardijan v Zagrebu 
(1903–1906). Leta 1907 se je vrnil v našo provinco in postal 
vikar na Sveti Gori, predstojnik na Brezjah in gvardijan na 
Sveti Gori, odkoder so morali bratje leta 1915 bežati pred 
soško fronto. P. Marijan je nato deloval v Pazinu, v Nazarjah, 
pri Novi Štifti, v Brežicah in spet na Brezjah. Bil je zgle-
den in vesten redovnik in znan duhovni pisatelj, prevajalec 
in zgodovinar. Napisal je več člankov za Cvetje, nekaj knjižic 
in zgodovino Marijinega svetišča na Trsatu ter prevedel pre-
mišljevanja sv. Alfonza Ligvorija; izšla so v Gorici.

P. Darko Ž.

•
Vabljeni na nedeljski večer 

z eminentnim predstavnikom 
osamosvojitvene slovenske 

pomladi Lojzetom Peterletom, 
ki bo 8. 1. 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 torek, 10. 1., ob 10. uri bo 
v cerkvi sv. Cirila in Metoda 
za Bežigradom sv. maša za 

mamice z otroki. Pol ure pred 
mašo je češčenje Najsvetejšega.

•
Vabljeni na predstavitev nove 

knjige pesniških meditacij 
p. Pavleta Jakopa Pogovori 

z Besedo, ki bo v torek, 10. 1., 
ob 20. uri v Frančiškovi 

dvorani pri frančiškanih na 
Tromostovju.

V prosincu (januarju) 
toplota, v svečanu 

(februarju) mrzlota.

J E Z U S O V 

K R S T

 

8 .  J A N U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  7

Glas iz nebes je 
rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad 
katerim imam 
veselje.«     

(Mt 3,17)

T a praznik nam ponovno odkrije dar in lepoto tega, 
da smo ljudstvo krščenih, torej s Kristusovo milostjo 
rešenih grešnikov, ter resnično vključeni po delo-

vanju Svetega Duha v sinovski Jezusov odnos z Očetom, 
sprejeti v naročje matere Cerkve in usposobljeni za bratstvo, 
ki ne pozna meja in pregrad. 
Prav tako je zelo pomembno poznati datum svojega krsta. 
Lahko bi vas vprašal: »Kdo med vami ve za datum svoje-
ga krsta?« Če kdo ne ve, kdaj je bil krščen, naj, ko se vrne 
domov, vpraša svoje starše, stare starše, strice ali tete, botre, 
družinske prijatelje … Vpraša naj: »Na kateri datum sem bil 
krščen, sem bila krščena?« In naj ga ne pozabi več. Datum 
naj bo ohranjen v srcu, da lahko vsako leto praznujemo.
Jezus, ki nas je rešil, ne zaradi naših zaslug, ampak da bi 
udejanjil neizmerno Očetovo dobroto, naj nas napravi usmi-
ljene do vseh. Devica Marija, Mati Usmiljenja, naj nas vodi 
in naj nam bo zgled.



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 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 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! 

TOREK, 10. 1. 

Ob 10. uri je v cerkvi sveta maša za mamice z 

majhnimi otroki. Pol ure pred sveto mašo je češčenje 

Najsvetejšega. 

 

SREDA, 11. 1. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške. 

 

ČETRTEK, 12. 1. 

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. razred in 

srednješolce iz Bežigrada in Šiške. Pričnemo z molitvijo 

v kapeli žalostne Matere Božje (ob jaslicah), nato pa 

nadaljujemo v Frančiškovi sobi. 

 

PETEK, 13. 1. 

Veroučenci 4. in 5. razreda iz naše in šišenske 

župnije v popoldanskih urah odhajajo na Sveto Goro, 

kjer bodo imeli duhovni vikend. (Prijavnico za duhovni 

vikend je potrebno poslati najkasneje do srede, 11. 1., na 

e-naslov: ambroz.music@rkc.si) 

Ob 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

 

SOBOTA, 14. 1. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 1. nedeljskih 

večernic. Deset minut prej bodo pevske vaje za 

gregorijanske koralne napeve.  

 

2. NEDELJA MED LETOM, 15. 1. 

Ob 8.00 je pri sveti maši ljudsko 

petje, ob 10.00 prepeva MPZ, ob 19.00 

pa glasbena skupina Sol zemlje. 

Ob 15.00 je v župnijski dvorani v 

Šiški srečanje in sveta maša za Vero in 

Luč. 

Ob 20.00 je v župnijski pisarni 

sestanek za birmanske animatorje. 

Pri Založbi Dravlje je izšla knjiga 

Pot k lepi ljubezni, ki jo je napisal naš 

župljan jezuit p. Jože Pucelj. Knjigo lahko 

dobite pri avtorjevi sestri gospe Anki 

Pucelj, ki bo to nedeljo pred cerkvijo po 

dopoldanskih jutranjih mašah. Priporočen 

dar za knjigo je 12,00 eur. Knjigo toplo 

priporočamo v branje. 

ŽUPNIJSKA KARITAS in MISIJONI 

Župnijska karitas ima v skladu s 

slovensko zakonodajo svoj bančni račun. 

Kdor bi torej želel darovati za potrebe 

naše Karitas, lahko svoj dar nakaže na 

TRR: SI56 0400 0027 7206 832 (BIC: 

KBMASI2X) 

Iskrena hvala vsem, ki podpirate 

delovanje naše Župnijske karitas s svojimi 

darovi in prostovoljnim delom, ki je 

velikokrat skrito. Dobri Bog, ki vidi na 

skrivnem, naj vam obilno povrne! Veseli 

bomo, če se sodelavcem naše Karitas 

pridružijo še kakšni novi prostovoljci. 

Hvala tudi vsem, ki podpirate naše 

misijonarje s svojo molitvijo in z darovi 

ter tako omogočate izvajanje različnih 

konkretnih projektov v misijonskih 

deželah. Hvala otrokom, ki ste sodelovali 

v adventni akciji Otroci za otroke. (Svoje 

hranilnike lahko še vedno prinesete v 

zakristijo ali pa svojemu katehetu, da lahko 

vaše darove posredujemo naprej.) 

Hvala našim kolednikom, ki so v 

božičnem času obiskali precej domov v 

naši župniji, prinašali Božji blagoslov in 

trikraljevsko voščilo. Hvala gospodu 

Urošu Ranflju, ki je tudi tokrat vodil 

organizacijo koledovanja. Dobri Bog naj 

povrne vsem, ki ste preko kolednikov 

darovali za misijone. 

1. TEDEN MED LETOM 

8.-15. 1. 

NED 

8.1. 

8h 
v zahvalo za Tomaža 

Mrzljaka (50 let)    

10h za + Albina Droleta  

19h 
za ++ Vido in Vinka 

Špeliča    

PON 

9.1. 

8h 
v zahvalo za + 

Lojzeta 

19h 
za ++ Boruta Miláča 

in Alojza Colonija 

 
za ++ Marjano in 

Andreja Burgerja    

TOR 

10.1. 

8h za ++ Jere  

10h za srečno nosečnost    

19h za + Ivanko Orel  

SRE 

11.1. 

8h za blagoslov  

19h  

19h  

za ++ očeta Stanka in 

sina Stanka 

Pangeršiča 

ČET 

12.1. 

8h v zahvalo  

19h 
za ++ Mirka in Sonjo 

Ranogajec 

~  

PET 

13.1. 

8h za ++ starše Špelič  

19h po namenu    

~  

SOB 

14.1. 

8h  

~  

~  

NED 

15.1. 

8h za ++ Kranjec    

10h za + Ivana Moharja 

19h po namenu  


