
†  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. marec 

2. postna nedelja  

sv. Olivija (Livija), 
mučenka 

†  P O N E D E L J E K

6. marec  

sv. Julijan, škof

†  T O R E K

7. marec  

sv. Perpetua in 
Felicita, mučenki  

†  S R E D A

8. marec   

sv. Janez od 
Boga, redovni 
ustanovitelj   

†  Č E T R T E K

9. marec  

sv. Frančiška 
Rimska, redovnica

†  P E T E K

10. marec  

40 mučencev

†  S O B O T A

11. marec  

sv. Benedikt, škof 

P. Kalist ( Jožef ) Heric     
(* 8. 3. 1850, Vučja ves, ŽU Sv. Križ pri Ljutomeru,  

+ 26. 5. 1925, Maribor)Jožef je gimnazijo obiskoval v Mariboru in postal franči
škan v tirolski provinci sv. Leopolda. Bil je kaplan, žup

nik, gvardijan v Mariboru in pri Sveti Trojici v Slovenskih 
goricah, od leta 1888 do 1922 pa je spet vodil župnijo Mari
je, Matere usmiljenja v Mariboru. Tam so v letih 1892–1900 
zgradili novo, mogočno cerkev in nov samostan. Cerkev je 
leta 1900 posvetil škof Mihael Napotnik, papež sv. Pij X. 
pa jo je leta 1906 razglasil za baziliko. P. Kalist je bil od leta 
1900 član naše province, večkrat definitor, šestkrat generalni 
vizitator frančiškanskih provinc in član zbora svetovalcev v 
mariborski – lavantinski škofiji. Bil je zgleden in vesten re
dovnik, delaven, pobožen, priljubljen med brati in verniki. 
Zadnja leta je skoraj oslepel. Ko se je sprehajal po vrtu, je 
nesrečno padel v odprt vodnjak in utonil. 

P. Darko Ž.
•

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!
•

Vabljeni na TRNOVSKI 
 VEČER, ki bo v soboto, 11. 3., 

ob 20.00 v gostilni Livada. 
 Večerni pogovor z naslovom 

Zgodovina, ki nas uči za prihod
nost, bo z dr. Jožetom Možino.

•
Povabljeni na POSTNO 

ROMANJE v MEDŽUGORJE, 
ki bo od 9. do 12. 3. Poudarek 
bo na molitvi, branju Svetega 
pisma, spovedi in evharistiji. 

Informacije in prijave po 
telefonu 031 335 799 

(p. Boštjan Horvat) in po 
epošti andreja@flamula.com 

(Andreja Gorenc).

•
POSTNO ROMANJE 
s Komisariatom za Sveto 

deželo na Tržaško in Goriško 
z obiski cerkva, ki jih je poslikal 

slovenski slikar Tone Kralj,  
bo v soboto, 18. 3. Strokovni 
vodja bo Silvester Gabršček, 

svetovalec za kulturno dediščino 
na Ministrstvu za kulturo, 
duhovni pa p. Peter Lavrih.

•
Pridružite se protestnemu shodu 

proti gradnji kanalizacije na 
vodovarstvenem območju. 

Shod bo v ponedeljek, 20. 3., popol-
dne pred ljubljanskim magistratom. 
Skupaj obvarujmo PITNO VODO 

našim zanamcem! To je naša 
 moralna in krščanska dolžnost.

 

Če na 40 mučenikov dan 
zmrzuje, še 40 mrzlih noči 

prerokuje. 

2 .  P O S T N A 

N E D E L J A

 

5 .  M A R E C    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 5

Ta je moj ljubljeni 
Sin, nad katerim 

imam veselje; njega 
poslušajte.        

(Mt 17,5)

J ezus, spremenjen na gori Tabor, je želel svojim učencem 
pokazati svojo slavo, in sicer ne zato, da bi se izognili 
križu, temveč da bi pokazal, kam pripelje križ. 

Kdor s Kristusom umre, bo s Kristusom vstal. In križ je 
vrata vstajenja. Kdor se skupaj z Njim bojuje, bo z Njim slavil 
zmago. To je sporočilo upanja, ki ga vsebuje Jezusov križ, 
in tudi spodbuja, naj bomo v življenju močni. Krščanski križ 
ni del stanovanjske opreme ali okras, ki si ga nadenemo, ampak 
je povabilo k ljubezni, s katero se je Jezus žrtvoval, da bi rešil 
človeštvo zla in greha. Med postnim časom pobožno zremo 
podobo Križanega, Jezusa na križu, ki je simbol krščanske vere 
in zaščitni znak Jezusa, ki je za nas umrl in vstal. Storimo to 
tako, da nam bo Križ res označeval etape na naši postni poti 
in bomo vedno bolj razumeli resnost greha in vrednost žrtve, 
s katero nas je Odrešenik vse rešil. 
Devica Marija naj nam izprosi tisto poslušnost Svetemu Duhu, 
ki je potrebna, da se odločno odpravimo na pot spreobrnjenja.



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 

2. POSTNA NEDELJA, 5. 3. 
 

Današnja nabirka je kot nabirka prve nedelje v mesecu 

namenjena za gospodarske potrebe naše župnije. Bog naj 

vam obilno povrne za vašo darežljivost. 

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

OPZ, ob 19. uri pa Sol zemlje. 

Po sveti maši ob 10. uri prof. Vida Frelih vabi vse, ki 

sodelujete pri Slomškovem bralnem priznanju, na 

srečanje v Metodovo sobo. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, ki ga vodijo 

predstavniki bralcev božje besede. 

 

PONEDELJEK, 6. 3. 

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, 7. 2. 

Po jutranji sveti maši je v prostorih župnijske karitas 

srečanje za medgeneracijsko skupino. 

 

SREDA, 8. 3. 

18.30 je molitev križevega pota. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške.  

 

ČETRTEK, 9. 3. 

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, 10. 3. 

Ob 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota, ki ga pripravijo 

zakonski pari iz obeh zakonskih skupin, ki so v naši 

župniji. 

Ob 18.30 imajo v Metodovi sobi 

svoje sečanje skavti. 

Po večerni sveti maši je češčenje 

Najsvetejšega z molitvijo, ki jo pripravijo 

člani ŽPS, ob 20. uri pa sledi seja ŽPS v 

Metodovi sobi. 

 

SOBOTA, 11. 3. 

Družine veroučencev 4. razreda 

prosimo za pomoč pri čiščenju cerkve, ki 

se prične ob 10. uri. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 

1. nedeljskih večernic. Deset minut prej 

bodo pevske vaje za gregorijanske 

koralne napeve.  

 

3. POSTNA NEDELJA, 12. 3. 

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. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni 

sestanek za birmanske animatorje. 

 

Približuje se duhovni vikend za 

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

Brezjah. 

Romanje ljubljanskih frančiškanskih 

župnij v Salzburg bo v soboto, 15. aprila. 

Prijavite se lahko pri p. Ambrožu in p. 

Miranu. 

Slovesnost prvega svetega obhajila 

bo v nedeljo, 21. maja, ob 10. uri. Radi 

imamo naše prvoobhajanci in molimo 

zanje in njihove družine. 

 

Oratorij bo od 3. do 7. julija. 

Animatorji se že zavzeto pripravljajo. 

 

Letovanje za ministrante, pevce in 

animatorje bo v Strunjanu od 30. julija do 

5. avgusta. 

2. POSTNI TEDEN 

5.-12. 3. 

NED 

5.3. 

8h za ++ Kucler  

10h za Božje varstvo 

19h za + Ivana Moharja  

PON 

6.3. 

8h za + Mirka Jereta    

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G22 

19h  
za + Edvarda 

Marušiča 

TOR 

7.3. 

8h za + Albinco Jeras  

19h za + Janeza Krvina  

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G23 

SRE 

8.3. 

8h za + Nika Žuniča    

19h za + Ivana Moharja  

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G24 

ČET 

9.3. 

8h za ++ Francelj 

19h 
za + Vero Vidmar 

OBL. 

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G25 

PET 

10.3. 

8h za ++ starše in brate  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G26 

19h 
za + Vlasto Reisner 

POGR. 

SOB 

11.3. 

8h 
na čast Svetemu 

Duhu za Toneta  

~ 
za + Vinka Špeliča – 

G27 

NED 

12.3. 

8h 
za + Vinka Špeliča – 

G28 

10h za ++ Mušič    

19h za + Roziko Mayer   


