
†  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!

22. januar 
3. nedelja med letom,  
NEDELJA BOŽJE  
BESEDE 

†  P O N E D E L J E K

23. januar  
sv. Urban, škof

†  T O R E K

24. januar  
sv. Frančišek 
Saleški, škof in 
cerkveni učitelj 

†  S R E D A

25. januar   
spreobrnitev 
apostola Pavla –  
praznik  

†  Č E T R T E K

26. januar  
sv. Timotej in Tit, 
škofa

†  P E T E K

27. januar  
sv. Angela Merici, 
ustanoviteljica 
uršulink

†  S O B O T A

28. januar  
sv. Tomaž Akvinski, 
duhovnik in 
cerkveni učitelj

P. Stanislav Marija (Ernest) Aljančič     
(* 12. 1. 1892, Trebnje,  

+ 15. 11. 1959, Ljubljana)

Ernest je obiskoval ljudsko šolo v Tržiču, kamor se je pre-
selila družina, gimnazijo v Ljubljani in filozofsko fakul-

teto na Dunaju. Med prvo svetovno vojno je bil poročnik 
na vzhodni in na solunski fronti. Postal je frančiškan in bil 
sošolec p. dr. Romana Tominca in Antona Vovka (poznej-
šega nadškofa) na Teološki fakulteti. Deloval je v Ljubljani 
in na Brezjah, doktoriral iz moralne in pastoralne teologije 
in kasneje še na Vzhodnem inštitutu na Gregoriani v Rimu. 
Leta 1928 je z dovoljenjem Kongregacije prestopil v vzhod-
ni – grškokatoliški obred in bil kaplan v Ruskem Krsturju, 
Gevgeliji in Bogdanovcih, večkrat posredoval za preganjane 
katoličane pri oblasteh, a neuspešno. Leta 1933 se je vrnil na 
Brezje, postal kaplan in voditelj kongregacij v Mariboru in v 
Ljubljani ter bil sedem let prokurator. Med drugo svetovno 
vojno je bil dvakrat aretiran in v konfinaciji. Šest let je bil žu-
pnik za Bežigradom (1945–1951). O svojem misijonskem delu 
je pisal v Cvetju in drugod. 

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.

•
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 
(okoli 15. ure) ob vrnitvi. 

Prispevek za vožnjo in kosilo je 
50 EUR. Prijave: komisariat@

rkc.si, ali na: 041 652 350.

•
ZIMOVANJE ZA 
MINISTRANTE  

od 3. do 5. februarja  
pri Novi Štifti na Dolenjskem.  

Podrobnejše informacije in 
prijave pri domačem voditelju 

ministrantov.

Če Pavel (25. 1.)  
nebo razjasni,  

letina dobra gotovo  
sledi.

3 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

2 2 .  J A N U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  9

Evangelij: Jezus 
je hodil po vsej 
Galileji. Učil je po 
njihovih shodnicah 
in oznanjal 
evangelij kraljestva.     

(Mt 4,23)

Bog nas je prišel obiskat osebno, tako da je postal človek. 
On želi biti z nami, nam dati lepoto življenja, mir srca, 
veselje ob odpuščanju in občutenje ljubezni. 

Sedaj razumemo Jezusovo neposredno povabilo: »Spre-
obrnite se« oziroma »spremenite življenje«. Spremenite 
življenje, kajti začel se je nov način življenja: končal se je 
čas življenja za sebe, začel se je čas življenja z Bogom in za 
Boga, z drugimi in za druge, z ljubeznijo in za ljubezen. 
Jezus danes ponavlja tudi tebi: »Pogum, blizu sem ti, naredi 
mi prostor in tvoje življenje se bo spremenilo!« Jezus trka 
na vrata. Zato ti Gospod poklanja svojo Besedo, da bi jo ti 
sprejel kakor ljubezensko pismo, ki ga je napisal zate, da bi 
ti dal čutiti, kako ti je blizu. Njegova Beseda nas tolaži in 
opogumlja. Sočasno povzroča spreobrnjenje, pretresa nas, 
nas osvobaja od paralize egoizma. Kajti njegova Beseda ima 
to moč: da spremeni življenje, da povzroči prehod iz teme 
v svetlobo. To je moč njegove Besede.



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 

3. NEDELJA MED LETOM, 22. 1. 

 

Danes je nedelja Božje besede. To je lepa priložnost, 

da vsak pri sebi ovrednoti odnos, ki ga ima do Svetega 

pisma. Bodimo pozorni tudi na zunanja znamenja tega 

odnosa, kot so npr.: Kje v mojem domu ima svoje mesto 

Sveto pismo? Kako pogosto ga odprem? S kolikšno 

skrbnostjo prisluhnem Božji besedi in njeni razlagi pri sveti 

maši? Ali mi je kakšna misel iz Svetega pisma vodilo v 

mojem vsakdanjem življenju?  

Ob 8.00 je pri sveti maši ljudsko petje, ob 10.00 

prepeva OPZ, ob 19.00 pa je zopet ljudsko petje in orgelska 

glasba, ki jo izvaja prof. Eva Uršič Petkovšek. 

Ob 15.00 je v župnijski dvorani v Šiški srečanje in 

sveta maša za Vero in Luč. 

Ob 20.00 ima v Metodovi sobi g. Boštjan Sterle 

potopisno predavanje o Egiptu. 

 

PONEDELJEK, 23. 1. 

Vsak ponedeljek je po večerni sveti maši do 21. ure 

v naši cerkvi slavljenje in češčenje Najsvetejšega, ki ga 

redno pripravlja naša molitvena skupina. Lepo vabljeni, 

da se vsaj kdaj pridružite. 

TOREK, 24. 1. 

Na god sv. Frančiška Saleškega praznujejo 

katoliški novinarji, založniki in vsi, ki so aktivni na 

področju medijev. Razmislimo, kako bi jim lahko 

izkazali svojo podporo pri prizadevanju za širjenje 

sporočil, ki spodbujajo veselje do življenja, ki sledijo 

resnici in pravičnosti, solidarnosti in skrbi za skupno 

dobro v naši družbi in Cerkvi. 

SREDA, 25. 1. 

Na praznik spreobrnitve apostola Pavla 

obhajamo sklep molitvene osmine za edinost med 

kristjani. Vsaka sreda je lahko prežeta z duhom 

ekumenizma, ko v svoje molitve vključujemo tudi 

prošnjo za edinost med kristjani. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in 

Šiške. 

ČETRTEK, 26. 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, 27. 1. 

Ob 18.00 so v zakristiji 

ministrantske vaje. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni 

srečanje za zakonsko skupino A. 

SOBOTA, 28. 1. 

To soboto izjemoma odpade molitev 

večernic, ki je sicer redno ob sobotah ob 

19. uri v naši cerkvi.  

4. NEDELJA MED LETOM, 29. 1. 

Med sveto mašo ob 8. uri je ljudsko 

petje, ob 10. uri prepeva OPZ, ob 19. uri 

pa je zopet ljudsko petje. 

Ob 20.00 je v župnijski pisarni 

pripravljalni sestanek za birmanske 

animatorje. 

 

V tem tednu poteka že 15. 

Svetopisemski maraton, in sicer od 

sobote, 21. 1., do četrtka, 26. 1. Pri tem 

gre za 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  

3. TEDEN MED LETOM 

22.-29. 1. 

NED 

22.1. 

8h 
za ++ Martina Franka 

in Jožefo Miklavž  

10h 

za žive iz družine 

Guberac (za 

spreobrnjenje) 

19h za + Tadeja Marolta 

PON 

23.1. 

8h za ++ Jere 

19h  

~  za + Vinka Špeliča    

TOR 

24.1. 

8h za + Anico Moder    

19h za + Ano Mayer    

19h 
za + Karla 

Scwarzbartla POGR. 

SRE 

25.1. 

8h za ++ Zajec  

8h po namenu 

19h  
 za ++ Pavla in Miro 

Sušnik 

ČET 

26.1. 

8h za ++ Iršič  

19h 
za ++ Zvonimirja in 

Mirjano Krobot 

19h  
za + Gojmira 

Lahajnarja  

PET 

27.1. 

8h 
za ++ Borisa in 

Stanislavo Ajdovnik 

19h 
za + Eda Himza 

Kahriča 

~  

SOB 

28.1. 

8h za ++ Zajec  

~  

~  

NED 

29.1. 

8h 
za + Francko 

Žakelj    

10h 
za ++ Franca in 

Frančiško Drenik  

19h 
za + Hildo Marijo 

Bednar    


