
†  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

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. marec 

4. postna nedelja  
sv. Jožef
teden družine

†  P O N E D E L J E K

20. marec  

sv. Klavdija, 
mučenka

†  T O R E K

21. marec  

sv. Nikolaj iz Flüe, 
puščavnik  

†  S R E D A

22. marec   

sv. Lea, spokornica   

†  Č E T R T E K

23. marec  

sv. Rebeka, 
redovnica

†  P E T E K

24. marec  

sv. Katarina 
Švedska, redovnica

†  S O B O T A

25. marec  

Gospodovo 
oznanjenje, praznik

Br. Primož (Lovrenc) Orešnik     
(* 10. 8. 1868, Gomilsko,  

+ 28. 2. 1935, Maribor)Br. Primož se je izučil za rezbarja in mizarja, vstopil v 
frančiškanski red leta 1892 in izrekel slovesne zaobljube 

leta 1896. Na Sveti Gori je izdelal prelep lesen okvir z izrezlja
nimi lovorjevimi listi za milostno podobo Matere Božje, prav 
tako je izdelal prelepo zakristijsko omaro za mašna oblačila 
in kelihe, da je ni bilo lepše v vsej naši frančiškanski provinci. 
Deloval je še na Brezjah. Bil je tudi izvrsten kuhar, največ 
časa v Mariboru, kjer je tudi umrl. Po naravi je bil tih in mol
čeč mož, ki ni zlepa spregovoril praznih besed. Rad je bral, 
molil in premišljeval. Sobratje so ga zelo cenili in spoštovali. 

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. 
•

Srečanje za člane ŽPS in 
pastoralne sodelavce v Zavodu 
sv. Stanislava v soboto, 25. 3., 
ob 9.00. Predhodne prijave do 

srede na enaslov: urad.za.laike.
lj@rkc.si
•

ROMANJE V SALZBURG 
vseh štirih ljubljanskih 

frančiškanskih župnij v soboto, 
15. aprila. 

•
PRIDRUŽITE SE 

PROTESTNEMU SHODU 
proti gradnji kanalizacije na 
vodovarstvenem območju. 

Shod bo v ponedeljek, 20. 3., 
popoldne pred ljubljanskim 

magistratom. Skupaj obvarujmo 
PITNO VODO našim 

zanamcem! To je naša  moralna 
in krščanska dolžnost.

 

Če vodi sušec (marec) na 
paše zelene, april jih nazaj 

v hleve požene.
Če na Gabrijelov dan 

(24. 3.) zmrzuje, slana nič 
več ne škoduje. 

4 .  P O S T N A 

N E D E L J A

 

19 .  M A R E C    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 7

Če bi bili slepi, 
bi ne imeli greha. 

Ker pravite: 
»Vidimo,« vaš greh 

ostane.          
( Jn 9,41)

V središču evangelija za današnjo četrto postno nedeljo 
je prizor o Jezusu in sleporojenem. S tem čudežem se 
nam Jezus pokaže kot »luč sveta«. Sleporojeni pred

stavlja vsakega od nas, ki smo bili ustvarjeni, da bi poznali 
Boga, a smo zaradi greha kakor slepi. Vsi potrebujemo  novo 
luč, luč vere, ki nam jo je dal Jezus. S tem, ko sleporojeni dobi 
vid, se odpre za Kristusovo skrivnost. 
In kaj pomeni »imeti resnično luč«, »hoditi v luči«? Pome
ni predvsem »zapustiti lažne luči«, hladne in površinske luči 
predsodkov do drugih, kajti predsodek izkrivlja realnost in 
nas obteži z odporom do tistih, ki jih neusmiljeno ocenjujemo 
in nepreklicno obsojamo. 
Še ena lažna luč, ker je zavajajoča in dvoumna, je »osebni 
interes«. Če ljudi in stvari ocenjujemo na osnovi kriterija, 
ki je nam koristen in nam všeč, v odnose in situacije ne vnaša
mo resnice. Če hodimo po poti, kjer iščemo samo osebni   
interes, hodimo v mraku.



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 

4. POSTNA NEDELJA, 19. 3. 
 

Med sveto mašo ob 8. uri prepeva ŽPZ, ob 10. uri 

MPZ, ob 19. uri pa Sol zemlje. 

Ob 11. uri je krst otroka Nike Vogrin. Čestitamo 

staršem in jim želimo obilo Božjega blagoslova pri vzgoji. 

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. 

Smo v tednu družine, ki poteka pod geslom »Mir se 

začne v družini.« 

PONEDELJEK, 20. 3. 

Verouk za 6. razred izjemoma odpade. 

Vabljeni, da se kot Ljubljančani udeležite protestnega 

shoda proti gradnji kanalizacije na vodovarstvenem 

območju. Shod se bo pričel ob 14.30 pred ljubljanskim 

magistratom. 

Po jutranji sveti maši bo v cerkvi pred Najsvetejšim 

molitev v podporo vsem, ki se v naši domovini trudijo za 

pravičnost, mir in ohranjevanje stvarstva – tudi za ohranitev 

čiste pitne vode. 

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, 22. 3. 

18.30 je molitev križevega pota. 

Ob 20. uri je v župnijski pisarni srečanje za 

maturante in študente iz Bežigrada in Šiške.  

ČETRTEK, 23. 3. 

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. razred in 

srednješolce iz Bežigrada in Šiške. Pričnemo z molitvijo v 

cerkvi, nato pa nadaljujemo v župnijski pisarni s 

pogovorom o velikonočnem praznovanju. 

PETEK, 24. 3. 

Ob 18.00 so v zakristiji ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota, ki ga pripravijo 

prvoobhajanci s svojimi družinami. 

Ob 18.30 imajo v Frančiškovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

Ob 20.00 je srečanje zakonske 

skupine A. 

SOBOTA, 25. 3. – Gospodovo 

oznanjenje, materinski dan 

Ob 8. uri bo slovesna sveta maša z 

ljudskim petjem, nato pete litanije v čast 

Materi Božji. Naj bo ta dan namenjen 

izrazu hvaležnosti vsem našim materam, 

živim in pokojnim.  

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 

1. nedeljskih večernic. Deset minut prej 

bodo pevske vaje za gregorijanske 

koralne napeve.  

5. POSTNA (TIHA) NEDELJA, 26. 3. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval 

ŽPZ, ob 10. uri OPZ, ob 19. uri pa bo na 

orgle igrala prof. Eva Uršič Petkovšek. 

Po družinski sveti maši ob 10. uri se 

bodo otroci zahvalili vsem mamam s 

kratko akademijo ob materinskem 

dnevu. 

Ob 15. uri lepo vabljeni v cerkvico 

Marijinega obiskanja na Rožnik, kjer 

bomo molili križev pot v okviru 

tradicionalnega romanja vseh štirih 

ljubljanskih frančiškanskih župnij. Tokrat 

bomo sledili spodbudi apostola Pavla: 

»Drug drugega bremena nosite!« Še 

posebej ste vabljene družine. Po molitvi 

pa je tudi druženje ob slastnih flancatih in 

toplem čaju v gostilni na Rožniku. 

Ob 18.30 je molitev križevega pota, 

ki ga vodijo predstavniki bralcev božje 

besede. 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 

bo potekal od 26. 3. do 1. 4. pod naslovom: 

»Ko se temelji reda podirajo – Kaj more 

storiti pravični?« Ob 17.00 bo imel 

osrednji dnevi govor upok. nadškof dr. 

Marjan Turnšek, ob 11.15 in 17.00 pa bodo 

misijonski nagovori. Več o tem pa na RO. 

4. POSTNI TEDEN 

19.-26. 3. 

NED 

19.3. 

8h po namenu 

10h 
za + očeta in brata 

Udovč    

19h 
za ++ Tadeja in 

sorodnike Marolt 

PON 

20.3. 

8h 
za + Slavka in Maro 

Zajec    

19h za ++ Česnik  

19h po Joštovem namenu 

TOR 

21.3. 

8h za + Mileno Avanzo  

19h 
za ++ Dragico in 

Branka Smerdelja  

~ 
za + Francija 

Katrašnika 

SRE 

22.3. 

8h za ++ Zajec  

19h 
za + Ivanko  Hrastar 

in Marijo Arbanaus    

19h 
za Božje varstvo 

novorojenke 

ČET 

23.3. 

8h 
za + Angelo 

Razinger  

19h  

19h  
za + Božidarja 

Kolenca  

PET 

24.3. 

8h 
za ++ Marijo in 

Antona Kavčiča 

19h za + Vero Mujdrica 

19h za + teto Nado Nose 

SOB 

25.3. 

8h za + sestro Marico 

~ za ++ starše Špelič    

~ za zdravje 

NED 

26.3. 

8h 
za + Marijo in Jurija 

Jezernika    

10h 
za + starše Duša in 

Poje 

19h za + Boruta Milača    


