
†  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!

12. februar 

6. nedelja med letom  

sv. Evlalija, 

mučenka 

†  P O N E D E L J E K

13. februar  

sv. Kristina, vdova

†  T O R E K

14. februar  

sv. Valentin, 

mučenec 

†  S R E D A

15. februar   

sv. Klavdij, 

redovnik   

†  Č E T R T E K

16. februar  

sv. Julijana, 

mučenka

†  P E T E K

17. februar  

sv. Aleš, spokornik

†  S O B O T A

18. februar  

sv. Flavijan, škof 

P. Vincencij (Valentin) Kunstelj     
(* 12. 2. 1878, Železniki,  

+ 3. 8. 1936, Brežice)Valentin je prišel k frančiškanom, ko je štel 19 let. Mla-
dega, nadarjenega patra so na priporočilo njegovega 

učitelja p. Stanislava Škrabca predstojniki poslali na študij 
klasične filologije v Gradec. P. Vincencij je poučeval klasično 
kulturo, latinščino, grščino in slovenščino na Kostanjevici pri 
Gorici in po izgnanstvu med prvo svetovno vojno (1915) štiri 
leta v Kamniku. Bil je odličen učitelj, ki je zelo dobro razla-
gal učno snov in učenci so ga imeli radi. V Cvetju je objavil 
več člankov. P. Stanislav Škrabec je bil njegov veliki vzornik 
in p. Vincencij je večkrat dejal, da bi marsikateri Škrabčev 
sestavek moral priti v šolske knjige. V provinci je opravljal 
še druge službe, bil je definitor in gvardijan. Deloval je še v 
Ljubljani, na Brezjah, pri Novi Štifti in nazadnje v Brežicah. 

P. Darko Ž.
•

Vabljeni na NEDELJSKI 
VEČER z dramskim umetnikom 

Gregorjem Čušinom, ki bo 
19. 2. ob 20.00 v dvorani župnije 
Ljubljana Šiška. Večer bo vodil 
Jože Bartolj, potekal pa bo pod 

naslovom Ozka in strma pot 
krščanskega umetnika.

•
ROMANJE NA TRSAT 

in izlet na Učko za ministrante 
iz frančiškanskih župnij  

bo v soboto, 4. 3. Podrobnejše 
informacije in prijave so na voljo 

pri voditeljih ministrantov.

•
KATEHUMENAT, tečaj 
priprave odraslih za prejem 

zakramentov uvajanja v krščanstvo 
(krst, birma, spoved, obhajilo), 

začnemo 6. 3. ob 19.00 

v Slomškovi sobi pri 
frančiškanih na Tromostovju.

Vabljeni!
•

Povabljeni na POSTNO 
ROMANJE v MEDŽUGORJE, 

ki bo od 9. do 12. 3. 2023. 
Poudarek bo na molitvi, 

branju Svetega pisma, spovedi 
in evharistiji. Informacije in 
prijave po telefonu 031 335 

799 (p. Boštjan Horvat) in po 
e-pošti andreja@flamula.com 

(Andreja Gorenc).

 

Svečanski Valentin (14. 2.) 
prinese ključ od korenin. 
Če je februarja pretoplo, 
bomo v aprilu za pečjo. 

6 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

12 .  F E B R U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 2

Ne mislite, da sem 
prišel razvezovat 

postavo ali preroke; 
ne razvezat, temveč 

dopolnit sem jih 
prišel.      

(Mt 5,17)

V tem odlomku hoče Jezus pomagati svojim poslušalcem 
ponovno prebrati Mojzesovo postavo. To, kar je bilo 
rečeno v Stari zavezi, je bilo res? Da, bilo je res, a ni 

bilo vse! Jezus je to prišel dopolnit in dokončno razglasit 
Božjo postavo, vse do zadnje pičice. Zato nam prikaže njen 
izvirni namen ter izpolni njene pristne vidike. To stori tako 
preko pridiganja in še bolj preko darovanja samega sebe na 
križu. Tako Jezus uči, kako v polnosti izpolnjevati Božjo 
voljo, in uporablja to primero, 'večjo pravičnost' glede na 
pismouke in farizeje. Pravičnost, ki jo poživlja ljubezen, 
dejavna ljubezen, usmiljenje. Zato je pravičnost sposobna 
uresničevati bistvo zapovedi in se izogniti nevarnosti 
formalizma: »To lahko, tega ne smem. Do tod lahko, od tod 
ne več! Nikar! Več od tega, več od tega, več!« Ne pozabite: 
nikar ne zmerjajte, ne glejte s pokvarjenimi, poželjivimi 
očmi žene svojega bližnjega in ne prisegajte. To so tri stvari, 
o katerih Jezus govori in je z Njim to zelo lahko!



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 

6. NEDELJA MED LETOM, 12. 2. 

Prisluhnili smo prvemu delu pisma, ki so nam ga 

pred postnim časom namenili naši škofje. Prihodnjo 

nedeljo pa nas čaka še drugi del. 

Med sveto mašo ob 8. uri igra komorni godalni 

ansambel, ob 10. uri prepeva Alfa in omega, ob 19. uri 

pa igra na orgle prof. Eva Uršič Petkovšek. 

Ob 10. uri sveto mašo oblikuje 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 je sveta maša v latinskem jeziku. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni sestanek za 

birmanske animatorje. 

PONEDELJEK, 13. 2. 

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, 14. 2. 

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

majhnimi otroki. Pol ure pred sveto mašo je tiho 

češčenje Najsvetejšega. 

SREDA, 15. 2. 

Ob 20. uri je srečanje za maturante in študente iz 

Bežigrada in Šiške. Če bo vreme ugodno, bomo z 

avtomobili poromali na Kurešček h Kraljici Miru, prosili 

za mir in si ogledali zvezdnato nebo. Zaradi slednjega so 

obvezna topla oblačila. 

ČETRTEK, 16. 2. 

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. razred in 

srednješolce iz Bežigrada in Šiške. Pričnemo z molitvijo 

v kapeli žalostne Matere Božje, nato pa nadaljujemo v 

župnijski pisarni. 

PETEK, 17. 2. 

Veroučenci 6. razreda v večernih urah odhajajo na 

duhovni vikend v Repnje skupaj s svojimi vrstniki iz 

Šiške. Spremljali jih bomo s svojo molitvijo. 

Ob 18.00 so v zakristiji 

ministrantske vaje. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

SOBOTA, 18. 2. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k 

molitvi 1. nedeljskih večernic. Deset 

minut prej bodo pevske vaje za 

gregorijanske koralne napeve.  

7. NEDELJA MED LETOM, 19. 1. 

Prisluhnili bomo drugemu delu 

pisma, ki so nam ga pred postnim časom 

namenili naši škofje. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo 

prepeval ŽPZ, ob 10. uri MPZ, ob 19. 

uri pa Sol zemlje. 

Ob 16.30 je v Šiški sestanek 

župnikov in predstavnikov ŽPS-jev iz 

ljubljanskih frančiškanskih župnij, 

da se dogovorimo za sodelovanje v 

preostalem delu pastoralnega leta. 

Ob 20.00 smo vsi lepo vabljeni v 

Šiško. V župnijski dvorani bo 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. 

Pri frančiškanih na Tromostovju se 

bo 6. 3. pričel katehumenat. Srečanja 

bodo potekala vsak ponedeljek od 19.00 

do 20.30 v Slomškovi sobi. Voditelj bo 

župnik p. Pavle Jakop. Katehumeni 

bodo zakramente prejeli jeseni, na 

nedeljo Kristusa Kralja (26. 11. 2023). 

Vsi, ki želijo prejeti zakramente 

uvajanja v krščanstvo (krst, birmo, 

obhajilo) ali na novo odkriti lepoto 

vsebine naše vere, so dobrodošli. 

Posredujte, prosim, vabilo naprej! 

6. TEDEN MED LETOM 

12.-19. 2. 

NED 

12.2. 

8h za + Franja Paniča  

10h 
za + Marjana Jakoba 

Staniča 

19h za farane  

PON 

13.2. 

8h 
v čast Svetemu Duhu 

za Toneta  

19h 
v zahvalo in čast 

Materi Božji    

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G1 

TOR 

14.2. 

8h 
za + Vinka Špeliča – 

G2 

10h  

19h 
za + Valentina 

Lemuta 

SRE 

15.2. 

8h 
za + Andreja 

Zavašnika  

19h  

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G3 

ČET 

16.2. 

8h 
za blagoslov - Marijo 

Jakopič    

19h 
za + Miha Celarca in 

Vido Dernulc    

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G4 

PET 

17.2. 

8h 
za ++ Jakopič in 

Dovč   

19h za + sestro Slavi  

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G5 

SOB 

18.2. 

8h za + Marka Povaleja   

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G6 

~  

NED 

19.2. 

8h 
za + Ano in Andreja 

Janežiča    

10h za farane 

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G7 


