
†  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. marec 
3. postna nedelja  
gregorjevo 

†  P O N E D E L J E K

13. marec  
sv. Kristina, 
mučenka

†  T O R E K

14. marec  
sv. Matilda, 
kraljica  

†  S R E D A

15. marec   
sv. Klemen 
Dvoržak, redovnik   

†  Č E T R T E K

16. marec  
sv. Hilarij 
Oglejski, škof

†  P E T E K

17. marec  

sv. Patrik, škof; 
sv. Jedrt (Jerica), 
devica

†  S O B O T A

18. marec  
sv. Jožef
liturgično 
praznovanje

P. Edvard (Matija) Zagorc     
(* 10. 2. 1799, Šentjernej,  

+ 12. 4. 1866, Brežice)Matija se je rodil v Šentjerneju tisto leto, ko so v Cerini 
pri Brežicah odkrili tople vrelce. Ti vrelci so se zaradi 

povodnji zasuli in po 30 letih so jih znova odkrili. Matija je 
vstopil k frančiškanom, ko je bil star 18 let. »Kakor pravijo, je 
rad nabiral cvetlice po Štajerskem in Kranjskem, zlasti okoli 
Čateža pri Savi,« beremo v Cvetju. Ko je šel nekega dne 1eta 
1855 iskat cvetlice v čateško Vrbino in je bila zemlja še pokrita 
s snegom, je našel kraj, ki je bil brez snega. Začel je kopati in 
odkril termalno vodo, ki ima 40–45 °C. Grofje Attemsi so do-
volili p. Edvardu, da je tam zgradil prvo zasebno kopališče. 
P. Edvard je odkril še eno okoli 20 °C toplo studenčno vodo v 
Bušeči vasi pri Cerkljah ob Krki. Žal te toplice niso zaživele, 
Čateške Toplice pa so danes moderno zdravilišče. P. Edvard 
je pisal v Novice članke o dogodkih v Brežicah in okolici. 

P. Darko Ž.
•

KATEHUMENAT, tečaj 
priprave odraslih za prejem 

zakramentov uvajanja v krščanstvo 
(krst, birma, spoved, 

obhajilo), je vsak ponedeljek 
ob 19.00 v Slomškovi sobi pri 
frančiškanih na Tromostovju.
Ravnokar se je začel. Še vedno 

se lahko pridružite. 
•

V torek, 14. 3., je ob 10.00 v 
cerkvi za Bežigradom sv. maša 
za mamice z majhnimi otroki. 

Pol ure pred sv. mašo je češčenje 
Najsvetejšega.

•
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.

 

Igrajo v sušcu (marcu)
se mušice, malega travna 
(aprila) vzemi rokavice.
Kolikokrat sušca megla 
stoji, tolikokrat poleti 

ploha prigrmi. 

3 .  P O S T N A 

N E D E L J A

 

12 .  M A R E C    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 6

Tedaj je prišla  
žena iz Samarije,  
da bi zajela vode.  
Jezus ji je rekel:  
»Daj mi piti!«         

( Jn 4,7)

J ezusova žeja ni bila žeja po vodi, temveč po srečanju 
z otopelo dušo. Jezus se je moral srečati s Samarijanko, 
da ji je odprl srce. Prosil jo je, naj mu da piti, in s tem 

nakazal žejo, ki je v njej. Žene se je to srečanje dotaknilo. 
Na Jezusa se je obrnila s tistimi globokimi vprašanji, ki jih vsi 
mi nosimo v sebi, a se pogosto ne menimo zanje. Tudi mi bi 
mu postavili številna vprašanja, toda ne najdemo poguma, da 
bi se z njimi obrnili nanj. Postni čas, dragi bratje in sestre, je 
ugodna priložnost, da pogledamo vase in vidimo naše resnične 
duhovne potrebe ter prosimo v molitvi za Gospodovo pomoč. 
Samarijankin zgled nas vabi, da prosimo: »Jezus, daj mi 
te vode, da se bom za vedno odžejal.« 
Poklicani smo ponovno odkriti pomen ter smisel našega 
krščanskega življenja, ki se je začelo s krstom, in po zgledu 
Samarijanke pričevati našim bratom in sestram ... kaj? Veselje! 
Pričevati veselje srečanja z Jezusom. Rekel sem namreč, 
da nam vsako srečanje z Jezusom spremeni življenje.



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 

3. POSTNA NEDELJA, 12. 3. 
 

Bog povrni za vse vaše darove, ki ste jih prejšnjo 

nedeljo namenili za gospodarske potrebe naše župnije. 

Med sveto mašo ob 8. uri igra komorni ansambel, ob 

10. uri prepeva Alfa in Omega, ob 19. uri pa igra na orgle 

prof. Eva Uršič Petkovšek. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, ki ga vodijo 

predstavniki bralcev božje besede. 

Ob 19. uri je sveta maša v latinskem jeziku. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni sestanek za 

birmanske animatorje. 

PONEDELJEK, 13. 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, 14. 3. 

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

majhnimi otroki. Pol ure pred sveto mašo je v tišini 

češčenje Najsvetejšega. 

SREDA, 15. 3. 

18.30 je molitev križevega pota. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške.  

ČETRTEK, 16. 3. 

V naši frančiškanski skupnosti bo potekala redna 

provincialova vizitacija. Gre za uradni in hkrati bratski 

obisk našega provinciala p. Marjana Čudna, ki se želi 

osebno srečati z vsakim bratom in se tako seznaniti z 

tukajšnjim redovnim in pastoralnim življenjem. 

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. razred in 

srednješolce iz Bežigrada in Šiške. Skupaj bomo poromali 

na k sv. Juriju na ljubljanski grad, kjer bomo prosili za 

blagoslov našega mesta. 

PETEK, 17. 3. 

V popoldanskih urah odhajajo na duhovne vaje na 

Brezje naši birmanci (7. in 8. razred) skupaj s svojimi 

animatorji in katehetom. Podprimo jih z 

molitvijo, da bo ta čas zanje duhovno 

rodoviten. 

Ob 18.00 so v zakristiji 

ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota. 

Ob 18.30 imajo v Frančiškovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

SOBOTA, 18. 3. – sv. Jožef 

Ker pride letos 19. marec na nedeljo, 

je praznovanje praznika sv. Jožefa en dan 

prej. Priporočimo sv. Jožefu naše očete, 

može in fante, da bodo odločni, srčni in 

trdni v veri. 

Pričenjamo teden družine, ki bo 

letos potekal pod geslom: Mir se začne v 

družini. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 

1. nedeljskih večernic. Deset minut prej 

bodo pevske vaje za gregorijanske 

koralne napeve.  

4. POSTNA NEDELJA, 19. 3. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval 

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

zemlje. 

Ob 11. uri bo krst otroka Nika 

Vogrina. Krščenca in njegovo družino 

priporočajmo Jezusu in Mariji v varstvo. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, 

ki ga vodijo predstavniki bralcev božje 

besede. 

Ob 15. uri je v dvorani v Šiški 

srečanje in sveta maša za Vero in luč. 

K sodelovanju vabimo nove 

prostovoljce, ki bi bili pripravljeni 

pomagati pri pripravi in oblikovanju svete 

maša v domu starejših občanov Bežigrad. 

Duhovnik iz bežigrajske župnije zanje 

običajno mašuje vsako prvo soboto v 

mesecu ob 15. uri. Več informacij dobite 

pri župniku. 

Romanje ljubljanskih frančiškanskih 

župnij v Salzburg bo v soboto, 15. aprila. 

Prijavite se lahko pri p. Ambrožu in p. Miranu. 

3. POSTNI TEDEN 

12.-19. 3. 

NED 

12.3. 

8h 
za + Vinka Špeliča – 

G28 

10h za ++ Mušič    

19h za + Roziko Mayer   

PON 

13.3. 

8h za + Pavla Zdešarja  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G29 

19h  za + Slavo Ajdovnik  

TOR 

14.3. 

8h 
za + Andreja Iršiča 

St.    

10h 
za blagoslov in 

zdravje v družini  

19h 
za + Vinka Špeliča – 

G30 

SRE 

15.3. 

8h 
za + Janeza in 

Francija Perka    

19h 
za + Mimi Žmavc - 

pogr. 

19h  za ++ Žakelj  

ČET 

16.3. 

8h za ++ Iršič  

8h za ++ starše Blagovič 

19h  
za ++ Dorotejo in 

Antona Hlebša 

PET 

17.3. 

8h v čast sv. Jožefu  

8h za + Jožeta Urankarja 

19h 
za +  Božidarja 

Kramarja 

SOB 

18.3. 

8h 
za + očeta in brate 

Zorko    

8h 
za ++ starše in Nacka 

Zidarja 

NED 

19.3. 

8h po namenu 

10h 
za + očeta in brata 

Udovč    

19h 
za ++ Tadeja in 

sorodnike Marolt 


