
†  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!

19. februar 
7. nedelja med letom  
sv. Bonifacij, škof 

†  P O N E D E L J E K

20. februar  
sv. Frančišek in 
Jacinta, fatimska 
pastirčka

†  T O R E K

21. februar  
pust 
sv. Peter Damiani, 
škof  

†  S R E D A

22. februar   
PEPELNICA – 
strogi post  
sedež apostola 
Petra   

†  Č E T R T E K

23. februar  
sv. Polikarp, škof 
in mučenec

†  P E T E K

24. februar  
sv. Matija, apostol

†  S O B O T A

25. februar  
sv. Alojzij in 
Kalist, mučenca 

P. Evstahij ( Jožef ) Ozimek     
(* 24. 1. 1817, Šentvid pri Stični,  

+ 20. 2. 1898, Ljubljana)Jožef je obiskoval ljudsko šolo in gimnazijo v Novem mestu 
ter jo nadaljeval v Karlovcu. P. Evstahij je po mašniškem 

posvečenju leta 1842 deloval v Ljubljani, bil učitelj matema-
tike in fizike na Kostanjevici pri Gorici in se leta 1885 vrnil 
v Ljubljano. Na Kostanjevici in v Ljubljani je bil gvardijan, 
večkrat definitor province in dvakrat provincial (1868–1871 in 
1886–1889). Leta 1886 je sedež provincialata Hrvaško-kranj-
ske province prenesel v Ljubljano. »Dasi sam ni pisal, je bil 
od ustanovitve Cvetja (1880) do svoje preselitve v Ljubljano 
listu urednik in se svojim priljubljenim in spoštovanim ime-
nom veljaven zaščitnik,« je zapisal o njem p. Stanislav Škra-
bec. P. Evstahij je bil spoštovan in priljubljen med verniki in 
med brati, redovniški in duhovniški jubilant – zlato mašnik. 
Umrl je po kratki bolezni. 

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).

 

Kadar Matija (24. 2.) 
zmrzuje, še 40 dni mraza 

prerokuje. 
Svet´ Matija led razbija; 
če ga ni, ga pa naredi. 

7 .  N E D E L J A 

M E D  L E T O M

 

19 .  F E B R U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 3

Bodite torej popolni, 
kakor je popoln vaš 

nebeški Oče.       
(Mt 5,48)

L judstvo je sledilo Jezusu, ker je bil dobri pastir. Ni bil 
ne kazuistični farizej moralist ne saducej, ki je delal 
posle s politiki in oblastniki, ne gverilec, ki je hotel 

politično osvoboditev svojega naroda, ne kontemplativec v 
samostanu. Bil je pastir! Pastir, ki je govoril v jeziku svojega 
ljudstva, tako da so ga razumeli; govoril je resnico in govoril 
je o Božjih stvareh. Nikoli se ni pogajal glede Božjih stvari, 
ampak je o njih govoril na ta način, da jih je ljudstvo ljubilo. 
In zato so mu sledili. Jezus ni bil nikoli oddaljen od ljudi in 
nikoli se ni oddaljil od svojega Očeta. Bil je tako zelo pove-
zan z Očetom, da je bil eno z Njim. In tako je lahko bil zelo 
blizu ljudem. 
Razmislimo, komu sledimo mi: »Komu mi je všeč slediti?« 
To vprašanje naj nas pripelje do molitve in prosimo Boga 
Očeta, naj nas privede blizu Jezusu, da bi mu sledili, da bi 
ostrmeli nad tem, kar nam Jezus govori.



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 

7. NEDELJA MED LETOM, 19. 2. 

Prisluhnili smo drugemu delu pisma, ki so nam ga pred 

postnim časom namenili naši škofje. Dostopno je tudi na 

spletu: https://portal.pridi.com/ 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval ŽPZ, ob 10. uri 

MPZ, ob 19. uri pa Sol zemlje.  

Po sveti maši ob 10. uri bomo v našem Parku miru 

sežigali oljčne vejice, ki smo jih blagoslovili preteklo 

cvetno nedeljo. Pepel bomo uporabili pri obredu pepelenja 

na pepelnično sredo. 

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. 

SREDA, 22. 2. – PEPELNICA, strogi post 

Pri vseh svetih mašah bo obred pepelenja. Nabirka bo 

namenjena za potrebe naše Župnijske karitas. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške.  

ČETRTEK, 23. 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, 24. 2. 

Ob 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota, ki ga pripravijo 

ministranti. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi svoje srečanje skavti. 

SOBOTA, 25. 2. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 1. nedeljskih 

večernic. Deset minut prej bodo pevske vaje za 

gregorijanske koralne napeve.  

1. POSTNA NEDELJA, 26. 1. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval 

ŽPZ, ob 10. uri bo ljudsko petje, ob 19. 

uri pa bo na orgle igrala prof. Eva Uršič 

Petkovšek. 

Po sveti maši ob 10 uri je 2. srečanje 

za Slomškovo bralno priznanje. 

Udeležencem je prof. Vida Frelih poslala 

vsa navodila po e-pošti. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, 

ki ga vodijo predstavniki bralcev božje 

besede. 

Sveti postni čas je čas milosti in 

spokornosti. Bog nam podarja spoznanje 

in moč za tiste spremembe v našem 

življenju, ki bi omogočile med nami več 

božjega življenja – več svetosti. Duhovno 

izročilo nam ponuja preizkušene 

pripomočke: branje Svetega pisma, redna 

molitev, post (zdržek od mesnih jedi ob 

petkih; strogi post, ko se na pepelnico in 

veliki petek le enkrat do sitega najemo), 

odgovorna raba časa (socialna omrežja, 

TV, računalnik), dojemljivost za resnico 

(izogibanje čenčam in rumenemu tisku) in 

lepoto (umetnost, kultura, narava), 

samodisciplina (točnost, urejenost, fizična 

kondicija in zdravje), krepiti srčno kulturo 

(dobrodelnost, skrb in pozornost do 

bližnjih).  

Pobožnost križevega pota bomo 

imeli v postu vsako sredo, petek in nedeljo 

ob 18.30. Ob sredah bodo molili 

duhovniki, ob petkih posamezne skupine, 

ob nedeljah pa bralci božje besede.  

Vabljeni, da se pridružite postni 

akciji Slovenske karitas 40 dni brez 
alkohola, ki poteka letos pod geslom 

Beseda zdravi. 

7. TEDEN MED LETOM 

19.-26. 2. 

NED 

19.2. 

8h 
za + Ano in Andreja 

Janežiča    

10h za farane 

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G7 

PON 

20.2. 

8h 
za blagoslov v 

družini    

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G8 

8h  
za ++ Urško in starše 

Sušnik  

TOR 

21.2. 

8h za + Lojzko Sterle 

19h za zdravje 

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G9 

SRE 

22.2. 

8h 
v zahvalo za br. 

Mirana (60 let) 

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G10 

~  
po namenu br. 

Mirana    

ČET 

23.2. 

8h za duše v vicah    

19h 
za + Andreja 

Janežiča POGR. 

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G11 

PET 

24.2. 

8h 
v zahvalo za + očeta 

Matija  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G12 

~ 
za + Vladimirja in 

Krištofa Jagodica    

SOB 

25.2. 

8h 
po namenu za 

otroke    

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G13 

~  

NED 

26.2. 

8h 
za ++ starše Hočevar 

in hčerko Amalijo  

10h za + Aleša Dovča  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G14 


