
†  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!

15. januar 

2. NEDELJA 
MED LETOM 

†  P O N E D E L J E K

16. januar  

sv. Berard in 
tovariši, mučenci

†  T O R E K

17. januar  

sv. Anton 
Puščavnik, opat 

†  S R E D A

18. januar   

sv. Marjeta 
Ogrska, redovnica  

†  Č E T R T E K

19. januar  

sv. Suzana, 
mučenka

†  P E T E K

20. januar  

sv. Sebastijan 
(Boštjan), mučenec

†  S O B O T A

21. januar  

sv. Neža, devica in 
mučenka

P. Gracijan ( Jožef ) Heric     
(* 23. 12. 1885, Vučja vas, ŽU Sv. Križ pri Ljutomeru,  

+ 16. 1. 1957, Lemont, ZDA)

Rodil se je v kmečki družini. Štirje bratje so vsi doštu-
dirali, stric p. Kalist Heric pa je v Mariboru gradil ba-

ziliko Matere usmiljenja. P. Gracijan je leta 1914 doktoriral 
v Fribourgu v Švici in postal profesor in magister klerikov 
na Kostanjevici pri Gorici, toda že naslednje leto so se mo-
rali pred vojno vihro zateči v Kamnik, kjer je postal ravnatelj 
samostanske gimnazije. Še naprej je bil magister v Kamniku, 
v Mariboru in na Rocnem, kjer so fantje obiskovali Škofijsko 
klasično gimnazijo v Šentvidu. Bil je gvardijan v več naših 
samostanih, leta 1937 pa je bil izvoljen za provinciala in je 
vodil našo provinco v težkih preizkušnjah druge svetovne 
vojne. Spomladi 1945 so p. Gracijan, bogoslovci in gimnazijci 
emigrirali na Koroško in na Južno Tirolsko in prišli leta 1949 
v ZDA. P. Gracijan je tudi v Lemontu poučeval bogoslovce, 
spovedoval, pridigal, vodil ljudske misijone, bil prokurator in 
čebelar. V vseh službah je bil vesten in zelo natančen.

P. Darko Ž.

•
ANTONOV PLES za pare  

bo v dvorani Antonovega doma     
na Viču v PETEK, 27. 1. 2023, 

ob 19.00. Prijave na: zupnijavic@
gmail.com.

•
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!

•
ROMANJE NA TRSAT: 
SOBOTA, 11. 2., ob 7.30  

izpred viške cerkve 
Komisariat za Sveto deželo 

organizira tradicionalno 
romanje ob prazniku lurške 
Marije na Trsat, kjer bo ob 
10.00 sv. maša in nato ogled 

samostana. Kosilo bo v Sloveniji 
(ob ok. 15h)  ob povratku. 

Prispevek za vožnjo in kosilo je 
50 €. Prijave: komisariat@rkc.si, 

ali na: 041 652 350.

Kadar prosinec (januar) 
odpira dežnike, žetve 

poletne ne bodo velike.

2 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

15 .  J A N U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  8

Janez Krstnik 
je zagledal Jezusa, 
da prihaja k njemu, 
in je rekel: »Glejte, 
Jagnje Božje, 
ki odjemlje greh 
sveta.«     

( Jn 1,29)

Biti pričevalec ne pomeni biti svetnik, temveč biti ubog 
moški, uboga ženska, ki reče: »Da, grešnik sem, toda 
Jezus je Gospod in jaz pričujem o Njem, vse dni si  

prizadevam delati dobro, popraviti svoje življenje in hoditi  
po pravi poti.« 
Vsi lahko razumemo, kaj pomeni biti grešnik, pa vendar pri-
čevalec. Toda ko beremo evangelij, med apostoli ne najdemo 
samo ene vrste greha. Imeli so veliko grehov. Nekateri so bili 
nasilni, hoteli so zažgati vas, ki jih ni sprejela. Bili so izdajalci, 
bojazljivci … Niso pa bili klepetulje, niso grdo govorili drug 
o drugem. V naših skupnostih je pogosto prisoten ta greh, da 
drug drugemu odiramo kožo, obrekujemo, se imamo za boljše 
od drugih in na skrivaj o njih grdo govorimo. Tega apostoli 
v evangelijih niso delali. Storili so grde stvari, a tega ne.
Tako mora biti tudi v župniji ali skupnosti. Grešniki smo vsi. 
Skupnost, v kateri so prisotni klepetulje in klepetavci, je skup-
nost, ki ni sposobna pričevati.



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 

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 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. 

 

 

SREDA, 18. 1. 

Pričetek molitvene osmine za edinost kristjanov. 

Vodilna misel je letos iz knjige preroka Izaija: »Naučite 

se delati dobro, skrbite za pravico!« Pri svetih mašah 

bomo v tem času prisluhnili razmišljanjem, ki so jih 

pripravili člani Sveta cerkva iz Minnesote (ZDA). K 

vsakodnevnemu prizadevanju za edinost nas zavezuje 

Jezusova molitev pri zadnji večerji k nebeškemu Očetu: 

»Da bi bili eno!« Naša župnija naj bo še naprej skrbna 

varuhinja dragocene dediščine svetih bratov Cirila in 

Metoda, ki sta z veliko ljubeznijo in vero tkala vezi med 

Vzhodom in Zahodom. Bl. škof Anton Martin Slomšek 

je ustanovil bratovščino sv. Cirila in Metoda, ki se danes 

imenuje apostolstvo, da bi spodbujal molitev za edinost 

in iskanje priložnosti za srečevanje in spoznavanje med 

kristjani različnih veroizpovedi. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške. 

 

ČETRTEK, 19. 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, 20. 1. 

Ob 18.00 so v zakristiji 

ministrantske vaje. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

 

SOBOTA, 21. 1. 

Ob 10. uri je organizirano čiščenje 

cerkve. Tokrat so še posebej vabljene 

družine veroučencev 5. razreda. 

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, 22. 1. – 

nedelja Božje besede 

Ob 15.00 je v župnijski dvorani v 

Šiški srečanje in sveta maša za Vero in 

Luč. 

Ob 20.00 bo imel v Metodovi sobi g. 

Boštjan Sterle potopisno predavanje o 

Egiptu. 

 

 

Pred nami je že 15. Svetopisemski 

maraton, ki se bo odvijal od sobote, 21. 

januarja do četrtka, 26. januarja 

2023 in predstavlja 

nekajdnevno neprekinjeno branje Svetega 

pisma.  

Naslov letošnjega maratona je »Le 

pogum, vstani!« (Mr 10, 49)  in nas 

spodbuja, da bi tudi mi skupaj s slepim 

Bartimajem Jezusu vpili »Davidov sin, 

usmili se me!« Kajti tudi za nas bo Jezus 

na svoji poti obstal in rekel: »Pokličite 

ga!«  

Svetopisemski maraton je priložnost 

prav zato – da se znova z vsem srcem 

srečamo z Jezusom.  

Zato vas vabimo, da se pridružite 

bodisi branju bodisi pestremu programu. 

Več informacij najdete na spletni strani: 

svetopisemskimaraton.si  

2. TEDEN MED LETOM 

15.-22. 1. 

NED 

15.1. 

8h za ++ Kranjec    

10h za + Ivana Moharja 

19h po namenu  

PON 

16.1. 

8h za ++ Iršič  

19h za + Franca Ulčarja    

19h 
za + Marjana 

Grabnarja 

TOR 

17.1. 

8h za + Antona Komana 

19h za + Antona Pergarja  

19h  za + Marijo Krašovec 

SRE 

18.1. 

8h 

za ++ starše, 

sorodnike, dobrotnike 

in prijatelje 

19h 
za + Antona 

Drobniča  

19h  
za ++ Zupan, Pergar 

in Piko 

ČET 

19.1. 

8h 
za ++ Hinka in 

Ivanko Orel 

19h po namenu  

~  

PET 

20.1. 

8h po namenu 

19h  

~  

SOB 

21.1. 

8h 
za ++ Alojzijo in tete 

Udovč    

~ za ++ Špelič    

~  

NED 

22.1. 

8h 
za ++ Martina Franka 

in Jožefo Miklavž  

10h 

za žive iz družine 

Guberac (za 

spreobrnjenje) 

19h za + Tadeja Marolta 


