
†  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!

5. februar 
5. nedelja med letom  
sv. Agata, devica 
in mučenka 

†  P O N E D E L J E K

6. februar  
sv. Peter Krstnik, 
Pavel Miki in drugi 
japonski mučenci

†  T O R E K

7. februar  
sv. Koleta (Nika), 
klarisa 

†  S R E D A

8. februar   
sv. Jožefina 
Bakhita  
Prešernov dan  

†  Č E T R T E K

9. februar  
sv. Apolonija 
(Polona), devica 
in mučenka

†  P E T E K

10. februar  
sv. Sholastika, 
redovnica

†  S O B O T A

11. februar  
Lurška Mati Božja  
31. svetovni dan 
bolnikov

P. Ciril (Henrik) Bračko     
(* 1. 7. 1880, Zibika,  

+ 11. 2. 1935, Maribor)R odil se je v Zibiki na Kozjanskem. Gimnazijo je obisko-
val v Celju, Kranju in na Kostanjevici pri Gorici, bogo-

slovje pa v Kamniku in Ljubljani. P. Ciril je postal kaplan 
in katehet v Mariboru in se vztrajno boril za pouk v sloven-
ščini na šolah v Krčevini in Košakih, ko so nemški učitelji 
in sodelavci v času Avstro-Ogrske hoteli šole ponemčiti. Od 
leta 1922 do 1926 je bil predstojnik in župnik pri Sveti Trojici 
v Slovenskih goricah, nato se je vrnil v Maribor k svoji mla-
dini, za katero se je razdajal kot katehet. Marsikateri dijaki, 
ki jih je zbiral, so šli za Božjim klicem, postali duhovniki in 
redovniki. Dolga leta je vodil dijaško Marijino kongregacijo. 
Spomladi 1933 ga je med poučevanjem zadela kap in kasneje 
še dvakrat. Upal je na izboljšanje, pa ga je pred pomladnim 
soncem Bog poklical v večno pomlad. 

P. Darko Ž.
•

SVETA MAŠA ZA ŽIVE IN 
POKOJNE KULTURNIKE   

v frančiškanski cerkvi na 
Tromostovju bo 8. februarja 

ob 19.00, nato bo ob 20.00 
v Frančiškovi dvorani 

PREŠERNOVA PROSLAVA. 
Sodelovali bodo: pesnik 

Tone Kuntner s svojo novo 
pesniško zbirko Grabe mojih 

sanj, gledališka igralka Klara 
Kastelec, Lado Jakša s projekcijo 

multivizije o poeziji Toneta 
Kuntnerja in MVS Tromostovje 

pod vodstvom Mihe Zupanca 
Kovača. Večer bo povezoval 

p. Edvard Kovač.
•

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

Vič. Odhod avtobusa ob 6.00 
izpred viške cerkve, vrnitev v 
večernih urah. Prispevek bo 
okoli 60 EUR, dokončno 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.

 

Se Polona (9. 2.) v soncu 
odtaja, v mokrem poletju 

gob preostaja. 

5 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

5 .  F E B R U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  11

Vi ste sol zemlje. 
Vi ste luč sveta.      

(Mt 5,13-14)

J ezus nas vabi, da smo odsev njegove luči, in sicer prek 
pričevanja dobrih del. Pravi: »Tako naj sveti vaša luč 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili 

vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16) Te besede namreč 
poudarjajo, da smo prepoznavni kot resnični učenci Njega, 
ki je Luč sveta, ne po besedah, temveč po svojih delih. 
Imamo torej nalogo in odgovornost glede prejetega daru. 
Luči vere, ki je v nas po Kristusu in po delovanju Svetega 
Duha, ne smemo zadrževati, kot da je naša lastnina. 
Poklicani smo namreč, da jo podarimo drugim prek dobrih 
del. In kako zelo potrebuje svet luč evangelija, ki preoblikuje, 
ozdravlja in zagotavlja zveličanje tistemu, ki jo sprejme! 
To luč moramo prinašati s svojimi dobrimi deli. 
Luč naše vere s podarjanjem ne ugasne, ampak se okrepi. 
Lahko pa pojenja, če je ne hranimo z ljubeznijo in deli 
dejavne ljubezni. Tako se podoba luči sreča s podobo soli. 
Evangeljski odlomek namreč pravi, da smo kot Kristusovi 
učenci tudi »sol zemlje«.



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 

5. NEDELJA MED LETOM, 5. 2. 

 

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 prepeva ŽPZ, ob 10. uri 

OPZ, ob 19. uri pa skupina Sol zemlje. 

 

V tem tednu ne bo veroučnih skupin, ker so počitnice. 

Tudi študentom se izteka izpitno obdobje in bodo 

zagotovo imeli v tem tednu več možnosti za oddih. 

Vsem, ki boste preživljali počitniški čas, želimo, da si 

naberete novih moči in se nadihate svežega zraka v 

čudoviti zimski naravi. Naj vas lepota narave 

navdihuje za molitev in odkrivanje Božje navzočnosti 

v stvarstvu. 

 

TOREK, 7. 2. 

Po jutranji sveti maši je v prostorih župnijske 

karitas srečanje medgeneracijske skupine. 

 

SREDA, 8. 2. – Prešernov dan 

Na slovenski kulturni praznik je lepa priložnost, 

da se kristjani tudi v molitvi s hvaležnostjo spomnimo 

živih in pokojnih ustvarjalcev in delavcev v kulturi. 

Lepo vabljeni zvečer k frančiškanom na 

Tromostovje, kjer bo kulturni večer, o katerem je več 

informacij na zunanji strani teh Oznanil. Na ta dan 

bomo izobesili našo slovensko zastavo. 

 

SOBOTA, 11. 2. 

Na god lurške Matere Božje je svetovni dan 

bolnikov, letos že 31. po vrsti. Zato bomo pri jutranji 

maši podeljevali zakrament bolniškega maziljenja. 

Jezus daje moč vsem, ki se soočajo z mnogovrstnimi 

težavami, strahovi, bolečinami in dvomi, ko pride 

bolezen ali pa se začnejo preprosto nabirati leta. K 

prejemu zakramenta lepo vabljeni vsi, ki se srečujete s 

težo bolezni ali starosti (nad 60 let). 

Prisluhnili bomo tudi posebnemu 

pismu papeža Frančiška. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k 

molitvi 1. nedeljskih večernic. Deset 

minut prej bodo pevske vaje za 

gregorijanske koralne napeve.  

 

6. NEDELJA MED LETOM, 12. 1. 

Prisluhnili bomo prvemu delu 

pisma, ki so nam ga pred postnim 

časom namenili naši škofje. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo igral 

komorni godalni ansambel, ob 10. 

uri bo prepevala Alfa in omega, ob 19. 

uri pa bo igrala na orgle prof. Eva 

Uršič Petkovšek. 

Ob 10. uri bo sveto mašo 

oblikovala skupina Vera in luč, ki se 

sicer redno srečuje v Šiški tretjo 

nedeljo v mesecu ob 15. uri. Na 

svečnico so »lučke« in njihovi 

prijatelji praznovali svoj vsakoletni 

praznik. 

Ob 19. uri bo sveta maša v 

latinskem jeziku. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni 

sestanek za birmanske animatorje. 

 

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. 

 

19. februarja smo vsi lepo 

vabljeni v Šiško, ko bo ob 20. uri v 

župnijski dvorani nedeljski večer z 

znanim dramskim umetnikom 

Gregorjem Čušinom. Naslov večera 

bo: Ozka in strma pot krščanskega 

umetnika. Pogovor bo vodil g. Jože 

Bartolj. K udeležbi povabimo še svoje 

prijatelje in znance. 

5. TEDEN MED LETOM 

5. 1.-12. 2. 

NED 

5.2. 

8h za farane 

10h 
v zahvalo in čast 

Materi Božji    

19h 
za + Dragico 

Vendramin 

PON 

6.2. 

8h 
 za + Antona in 

Dorotejo Hlebš 

19h za ++ Trkman    

19h za + Henrika Zupana 

TOR 

7.2. 

8h za + Ivanko Orel 

19h za + Jelko Selan Kos 

~  

SRE 

8.2. 

8h 
za ++ starše Hrnčič 

in Girmonte 

19h 
za + Antona 

Ivančiča    

~ 
po namenu p. 

Ambroža    

ČET 

9.2. 

8h za duhovne poklice  

19h 
za + Stanislavo 

Ajdovnik POGR. 

19h za + Mimi Mujdrica 

PET 

10.2. 

8h 
za + Andreja 

Zavašnika  

19h za domovino    

~  

SOB 

11.2. 

8h za ++ Bartol 

~  

~  

NED 

12.2. 

8h za + Franja Paniča  

10h 
za + Marjana Jakoba 

Staniča 

19h za farane  


