
†  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!

29. januar 
4. nedelja med letom  
sv. Valerij, škof 

†  P O N E D E L J E K

30. januar  
sv. Hijacinta 
Mariscotti, devica

†  T O R E K

31. januar  
sv. Janez Bosko, 
ustanovitelj 
salezijancev 

†  S R E D A

1. februar   
sv. Brigita Irska, 
opatinja  

†  Č E T R T E K

2. februar  
Jezusovo 
darovanje – 
svečnica

†  P E T E K

3. februar  
sv. Blaž, škof 
in mučenec

†  S O B O T A

4. februar  
sv. Oskar, škof

P. Matej (Štefan) Vidmar     
(* 27. 9. 1870, Semič,  

+ 25. 1. 1939, Kamnik)

P.Matej je pel novo mašo leta 1893. Deloval je v Novem 
mestu, Ljubljani, Kamniku in Mariboru. V vseh samo-

stanih je bil gvardijan, voditelj Frančiškovega svetnega reda 
(III. reda), katehet v raznih šolah, spovednik, pridigar in or-
ganist. »Njegov značaj je bil izredno mehek, bolj nagnjen k 
srčni ljubezni do Boga kakor k spoznanju Njega, a vendar je 
znal s svojo nežnostjo mnoge pritegniti. V mlajših letih je bil 
silno živahen,« je zapisal o njem skladatelj p. dr. France Ačko. 
P. Matej je bil prvi katehet v uršulinski šoli v Mekinjah pri 
Kamniku, ko so uršulinke leta 1903 prišle tja. V Kamniku je 
preživel tudi zadnja leta, postal spet katehet pri uršulinkah 
in slovel daleč okrog kot dober spovednik. Zadnja štiri leta 
je bil zelo bolan in je popolnoma onemogel. Ko ni mogel več 
govoriti, je prav rad poslušal ali še zapel kak napev. Malo 
pred smrtjo je umrl njegov oče, star 100 let, in p. Matej mu je 
kmalu sledil v večnost. 

P. Darko Ž.
•

ZIMOVANJE ZA 
MINISTRANTE  

od 3. do 5. 2. pri Novi Štifti 
na Dolenjskem  

Podrobnejše informacije in 
prijave pri domačem voditelju 

ministrantov.
•

V soboto, 4. 2., je 
SVETOVNI DAN BOJA 

PROTI RAKU.   
Ob 16.00 bo na Brezjah nadškof 

msgr. Stanislav Zore daroval 
sv. mašo za onkološke bolnike, 
njihove svojce in prijatelje. Na 

koncu bo blagoslov z relikvijami 
sv. Leopolda Mandića, zavetnika 

onkoloških bolnikov.
•

Medžupnijsko SMUČANJE 
V MOKRINAH/NASSFELDU  
v sredo, 8. 2. Organizira župnija 

Vič. Odhod avtobusa ob 6.00 
izpred viške cerkve, vrnitev pa 
v večernih urah. Prispevek bo 

okoli 60 EUR, dokončno pa bo 

znan po končanih prijavah. 
Prijavite se lahko do 5. 2.: 

smucanje.vic@gmail.com ali na: 
051 228 684.

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

izpred viške cerkve 
Ob prazniku lurške Marije 

organizira Komisariat za Sveto 
deželo tradicionalno romanje na 
Trsat, kjer bo ob 10.00 sv. maša 
in nato ogled samostana. Kosilo 
bo nazaj grede v Sloveniji (okoli 

15.00). Prispevek za vožnjo 
in kosilo je 50 EUR. Prijave: 

komisariat@rkc.si ali na:  
041 652 350.

Če je na Blaževo (3. 2.) 
oblačno, bo na jurjevo 

privlačno. 

4 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

2 9 .  J A N U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 0

Veselite in  
radujte se, kajti vaše 

plačilo v nebesih 
je veliko.     
(Mt 5,12)

Blagri so tisti nov dan za vse tiste, ki še naprej stavijo 
na prihodnost, ki še naprej sanjajo, ki še naprej dovolijo, 
da se jih dotakne in spodbuja Božji Duh. Kako dobro 

nam dene, če pomislimo, da nam Jezus danes pravi: »Blagor ...«  
Da, blagor tebi in tebi, blagor vam, ki dopustite, da vas Božji 
Duh okuži, ter se borite in delate za ta novi dan, kajti vaše 
bo nebeško kraljestvo. »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti 
imenovali se bodo Božji otroci.« 
Pred sprijaznjenostjo, ki kakor brezobzirno šušljanje spodko-
pava naše življenjske vezi in nas razdeljuje, nam Jezus pravi: 
Blagor tistim, ki si prizadevajo za spravo. Srečni tisti, ki 
so si sposobni umazati roke in delati za to, da bi drugi živeli 
v miru. Srečni tisti, ki si prizadevajo, da ne bi sejali sporov. 
Na ta način nas blagor dela za graditelje miru; vabi nas, naj 
si prizadevamo, da bi duh sprave dobil prostor med nami.  
Želiš veselje? Želiš srečo? Srečni tisti, ki delajo za to, da bi 
drugi mogli imeti veselo življenje. Želiš mir? Delaj za mir.



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 

4. NEDELJA MED LETOM, 29. 1. 

 

Med sveto mašo ob 8. uri je ljudsko petje, ob 10. uri 

prepeva OPZ, ob 19. uri pa skupina Sol zemlje. 

Ob 20.00 je v župnijski pisarni pripravljalni sestanek 

za birmanske animatorje. 

SREDA, 1. 2. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške. 

ČETRTEK, 2. 2. - svečnica 

Na svečnico bomo na začetku vsake svete maše 

blagoslovili sveče, ki jih boste prinesli s seboj. Ko jih boste 

prižgali, imejte s seboj zaščito proti kapljanju voska. 

Prižgana sveča nas spomni na prerokbo, ki jo je v templju 

nad detetom Jezusom izrekel starček Simeon: »luč v 

razodetje narodom.« 

Ob 18.00 je v češčenje izpostavljeno Najsvetejše. Kot 

vsak prvi četrtek v mesecu bomo molili za nove duhovne 

poklice.  

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. razred in 

srednješolce iz Bežigrada in Šiške. Pričnemo z molitvijo v 

kapeli žalostne Matere Božje (še zadnjič ob jaslicah), nato 

pa nadaljujemo v župnijski pisarni. 

PETEK, 3. 2. – prvi petek 

Ker je god sv. Blaža, bomo pri vsaki sveti maši delili 

Blažev blagoslov, ki naj nas varuje bolezni v grlu in 

vsakega zla. 

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. 

Ob 16.00 so dobrodošli prostovoljci za pospravljanje 

jaslic v naši cerkvi. 

Ob 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi svoje srečanje skavti. 

SOBOTA, 4. 2. 

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.  

5. NEDELJA MED LETOM, 5. 1. 

Nabirka nedelje je namenjena za 

gospodarske potrebe naše župnije. Bog 

naj vam povrne za vso velikodušnost, ki 

ste jo doslej izkazali. 

Med sveto mašo ob 8. uri je ljudsko 

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

pa skupina Sol zemlje. 

Od 17. do 19. februarja je predviden 

duhovni vikend za veroučence 6. razreda 

iz bežigrajske župnije in 6. ter 7. razreda 

iz šišenske. Duhovni vikend bo v Repnjah 

pri Vodicah. 

Na svetovni dan boja proti raku - v 

soboto, 4. februarja, bo ljubljanski 

nadškof msgr. Stanislav Zore na Brezjah 

ob 16.00 daroval sv. mašo za onkološke 

bolnike, njihove svojce in prijatelje. Ob 

koncu bogoslužja bo blagoslov z 

relikvijami sv. Leopolda Mandića, 

zavetnika onkoloških bolnikov. Sv. 

Leopold tudi danes sporoča bolnikom to, 

kar je rad govoril svojim spovedancem: 

"Veruj! Bog je zdravnik in zdravilo!" Od 

februarja naprej bodo na Brezjah, 

praviloma vsak drugi petek v mesecu, 

darovane svete maše v podporo bolnikom 

z rakom in njihovim svojcem, pri katerih 

bo tudi blagoslov z relikvijami sv. 

Lepopolda Mandića.   Vsakokratni datum 

in ure svetih maš bodo objavljeni v 

verskem tedniku Družina, na Radiu 

Ognjišče ter na: https://marija.si/. 

4. TEDEN MED LETOM 

29. 1.-5. 2. 

NED 

29.1. 

8h 
za + Francko 

Žakelj    

10h 
za ++ Franca in 

Frančiško Drenik  

19h 
za + Hildo Marijo 

Bednar    

PON 

30.1. 

8h po namenu    

19h za + Gregorič 

19h 

za ++ Emilijo Twrdy 

in Elizabeto Berginc 

OBL. 

TOR 

31.1. 

8h za ++ Jere  

19h za + Marijo Krašovec 

19h  

SRE 

1.2. 

8h 
za blagoslov Janeza 

Zajca 

19h 
za + Meto 

Lavrenčak  

8h  
za žive in ++ 

Jazbinšek  

ČET 

2.2. 

8h 
za ++ Pavla in Miro 

Sušnik 

19h 
za + Marico 

Debevec    

~ 
za nove duhovne 

poklice    

PET 

3.2. 

8h za ++ Zajec  

19h 
za + Andreja (2) in 

Ano Janežič    

19h  
za + Božidarja 

Kramarja OBL. 

SOB 

4.2. 

8h 
za blagoslov v 

družinah    

15h 
DSO: za dobrotnike 

in sam. družino 

~  

NED 

5.2. 

8h za farane 

10h 
v zahvalo in čast 

Materi Božji    

19h 
za + Dragico 

Vendramin 

https://marija.si/

