
†  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!

26. februar 

1. postna nedelja  
sv. Aleksander 
(Branko), škof 

†  P O N E D E L J E K

27. februar  

sv. Gabrijel 
Žalostne Matere 
Božje, redovnik

†  T O R E K

28. februar  

sv. Roman, opat  

†  S R E D A

1. marec   

Albin (Zorko), škof   

†  Č E T R T E K

2. marec  

sv. Neža Praška, 
redovnica klarisa

†  P E T E K

3. marec  

sv. Kunigunda, 
cesarica

†  S O B O T A

4. marec  

kvatrna sobota
sv. Kazimir, kralj 

P. Engelbert (Franc) Knific     
(* 22. 2. 1813, Novo mesto,  
+ 4. 10. 1858, Novo mesto)Franc je obiskoval novomeško gimnazijo in pri 18 letih 

po trkal na samostanska vrata. Po mašniškem posveče-
nju je nadaljeval študij na univerzi, postal profesor, kasneje 
začasni ravnatelj in od leta 1850 do 1857 prvi ravnatelj popol-
ne cesarsko-kraljeve novomeške gimnazije. Šest let je vodil 
latinsko šolstvo in bil tudi zgodovinar. Napisal je razpravo 
Kurz gefasste Geschichte von der Entstehung der Stadt Neustadl 
(Kratka zgodovina izvora mesta Novo mesto) v Erster Jahresbe-
richt des k. k. Franziskaner-Gymnasium: im Jahre 1855 (Prvo 
letno poročilo cesarsko-kraljeve frančiškanske gimnazije, 1855). 
Umrl je še mlad zaradi kapi. »Hvaležni gimnazijalci so svo-
jemu ljubljenimu učeniku in vodju še pri pogrebu vso mogočo 
čast skazali, kar tudi njim samim v čast in spoštovanje služi« 
(Zgodnja Danica 11 (1858)). 

P. Darko Ž.

•
V petek, 3. 3., ob 17.30 vabljeni 

na ekumensko bogoslužje 
Svetovnega molitvenega dne, 

ki so ga pripravile kristjanke iz 
Tajvana, v Marijini kapeli ob 

cerkvi sv. Jožefa na Ulici Janeza 
Pavla II.

•
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).

 

Če ima ob pustu sonce 
moč, mrzla bo velika noč. 

Če sever konec svečana 
brije, nam dobre letine 

up zasije. 

1 .  P O S T N A 

N E D E L J A

 

2 6 .  F E B R U A R    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 4

Človek ne živi 
samo od kruha, 
ampak od vsake 

besede, ki prihaja 
iz Božjih ust.       

(Mt 4,4)

V štiridesetih dneh postnega časa smo kot kristjani 
povabljeni, da hodimo po Jezusovih sledeh in se z močjo 
Božje besede soočimo z duhovnim bojem proti Zlu.  

Ne z našo besedo, ki ne koristi. Božja beseda: ta ima moč, 
da premaga Satana. Zato pa je treba postati domač s Svetim  
pismom, ga pogosto brati, meditirati, sprejeti za svoje. 
Sveto pismo vsebuje Božjo besedo, ki je vedno aktualna in 
učinkovita. Kaj bi se zgodilo, če bi s Svetim pismom ravnali, 
kakor ravnamo z našim mobilnim telefonom? Če bi vsaj 
 evangelije nosili vedno s seboj? Če bi ga odprli večkrat na dan; 
če bi Božja sporočila, vsebovana v Svetem pismu, prebirali 
kakor beremo sporočila na telefonu, kaj bi se zgodilo? 
Če bi imeli Božjo besedo vedno v srcu, nas ne bi nobena 
skušnjava mogla oddaljiti od Boga in nobena ovira nas 
ne bi mogla odvrniti od poti dobrega. Počutili bi se bolj 
sposobne živeti v skladu z Duhom, sprejemati in ljubiti svoje 
brate, posebej tiste, ki so najšibkejši in so v stiski, pa tudi 
svoje sovražnike.



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 

1. POSTNA NEDELJA, 26. 2. 
 

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. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, ki ga vodijo 

predstavniki bralcev božje besede. 

Ob 20.00 je v župnijski pisarni sestanek za birmanske 

animatorje. 

 

PONEDELJEK, 27. 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. 

 

SREDA, 1. 3. 

18.30 je molitev križevega pota. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške.  

 

ČETRTEK, 2. 3. 

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, nato pa nadaljujemo v 

Frančiškovi sobi v športnem duhu. 

 

PETEK, 3. 3. 

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 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota, ki 

ga pripravijo birmanci. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

 

SOBOTA, 4. 3. 

Ministrantje iz frančiškanskih 

župnij bodo poromali na Trsat, kjer se 

bodo srečali tudi s slovenskima 

frančiškanskima novincema br. 

Andražem in br. Filipom. Odhod avtobusa 

bo ob 7.30 izpred viške cerkve, povratek 

pa do 19. ure. Podrobnejše informacije in 

prijave so pri voditelju ministrantov. 

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.  

 

2. POSTNA NEDELJA, 5. 3. 

Nabirka prve nedelje v mesecu je 

namenjena za gospodarske potrebe naše 

župnije. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval 

ŽPZ, ob 10. uri OPZ, ob 19. uri pa Sol 

zemlje. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, 

ki ga vodijo predstavniki bralcev božje 

besede. 

V postnem času ste lepo vabljeni k 

molitvi križevega pota, ki ga je v 18. 

stoletju spodbujal frančiškan sv. Leonard 

Portomavriški. Ob posameznih postajah 

prepuščamo svoje križe Jezusu. Na tej 

poti se bo okrepila naša vera v Božjo 

bližino, ko izkušamo tudi sami v življenju 

vsebino posameznih postaj Jezusovega 

križevega pota. Ob petkih bodo vodile 

molitev križevega pota posamezne 

župnijske skupine: 3. 3. birmanci, 10. 3. 

zakonski skupini, 24. 3. prvoobhajanci 

in 31. 3. člani ŽPS. 

 

Družine veroučencev 4. razreda 

prosimo za pomoč pri čiščenju cerkve, ki 

bo v soboto, 11. 3., ob 10. uri. 

 

Približuje se duhovni vikend za 

birmance, ki bo od 17. do 19. marca na 

Brezjah. 

1. POSTNI TEDEN 

26. 2.-5. 3. 

NED 

26.2. 

8h 
za ++ starše Hočevar 

in hčerko Amalijo  

10h za + Aleša Dovča  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G14 

PON 

27.2. 

8h za + Micko Garafol  

19h za + Ivico Mayer    

TOR 

28.2. 

8h 
za ++ Maro in Jožeta 

Dežmana  

19h 
za ++ Angelo in 

Toneta Berkopca 

SRE 

1.3. 

8h 
za + Andreja 

Zavašnika  

19h 
za ++ starše Škof in 

Jamšek  

ČET 

2.3. 

8h za duhovne poklice  

19h  

PET 

3.3. 

8h za br. Mirana  

19h za + Zoro Pelikan 

SOB 

4.3. 

8h  

15h 
DSO - za dobrotnike 

in sam. družino 

NED 

5.3. 

8h za ++ Kucler  

10h za Božje varstvo 

19h za + Ivana Moharja  


