
†  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. marec 

5. postna (tiha) 
nedelja 
prehod na poletni 
čas

†  P O N E D E L J E K

27. marec  

sv. Rupert, škof

†  T O R E K

28. marec  

sv. Bojan, knez  

†  S R E D A

29. marec   

sv. Jona, mučenec   

†  Č E T R T E K

30. marec  

sv. Amadej 
(Bogoljub)

†  P E T E K

31. marec  

sv. Benjamin, 
mučenec

†  S O B O T A

1. april  

sv. Irena in Agapa, 
mučenki

Br. Filip (Anton) Oštir     
(* 12. 1. 1871, Škale pri Velenju,  

+ 31. 3. 1934, Trsat, Hrvaška)

Anton se je učil glasbe v Škalah pri učitelju Matekovi
ču in pri Karlu Bervarju v Celju, šel v noviciat v Na

zarje in se tudi sam marljivo izpopolnjeval v glasbi. Leta 
1900 se je vključil v hrvaško frančiškansko provinco. Bil je 
organist, zborovodja in skladatelj na Trsatu, v Požegi, Va
raždinu, Samoboru, Klanjcu, Karlovcu, Slavonskem Brodu 
in spet v Karlovcu in na Trsatu. Njegove skladbe: 2 latinski 
maši (ena z orkestrom), 2 Rekviema, Te Deum in Regina coe
li – oba z orkestrom, Himna uboštvu, Fantazija za gosli in 
orgle, Andante za 2 gosli in orgle, Tercet za 2 gosli in čelo, 
Slavnostna pred igra za orgle, Stabat Mater za soliste, mešani 
zbor in orkester. Njegova mentorja sta bila skladatelja Ignacij 
Hladnik in Franjo Dugan st. Žal je veliko skladb ostalo v ro
kopisu. Brat Filip je bil tudi slikar, fotograf, snemalec filmov, 
zbiralec znamk, pisal je članke, prirejal koncerte in ustanovil 
hrvaško Cecilijansko društvo. 

P. Darko Ž.
•

RADIJSKI MISIJON na Radiu 
Ognjišče od 26. 3. do 1. 4. ob 

11.15 in 17.00: Ko se temelji 
reda podirajo – Kaj more storiti 

pravični? (Ps 11,3)  
Ob 17.00 ima osrednji dnevni 

govor nadškof msgr. dr. Marjan 
Turnšek. Sodelovali bodo tudi 
drugi duhovniki, redovniki, 

redovnice in laiki. 
•

V ponedeljek, 27. 3., ob 19.00 
bo v Elizabetini avli na Viču 
gostja Marjeta Krejči Hrastar, 
višja fizioterapevtka, speci
alistka Cor in inštruktorica 

BrainGyma. Spregovorila bo 
o svojem življenju, delu, specia
lizacijah, kako biti lažje učinko-

vit v vsakdanjem življenju.
•

V sredo, 29. 3., po študentski 
sv. maši ob 19.00 bo pri fran
čiškanih na Tromostovju tra-
dicionalni križev pot mladih 

na Rožnik. Zbor je pri kapelici 
lurške Matere Božje pri gostilni 

Čad pod Rožnikom.
•

CELODNEVNO SPOVE-
DOVANJE pred veliko nočjo 
(7.30–20.00) pri frančiškanih 
na Tromostovju od 31. 3. do 

vključno 8. 4.
•

ROMANJE V SALZBURG 
vseh štirih ljubljanskih frančiš

kan skih župnij bo v soboto, 15. 4. 
Odhod ob 6.00 in vrnitev okoli 
20.00. Cena avtobusa je 28 eur, 

ladje do cerkve sv. Jerneja na 
jezeru (neobvezno) pa 22 eur.  

 

Če je na Ruperta (27. 3.) 
jasno nebo, bo malega 

srpana (junija) ravno tako. 

5 .  P O S T N A 

( T I H A )  

N E D E L J A

 

2 6 .  M A R E C    

2 0 2 3  

L E T O  A  •  X L I I I 

Š T .  1 8

Jaz sem vstajenje 
in življenje:  

kdor vame veruje, 
bo živel, tudi če 

umre.           
( Jn 11,25)

Z di se, da je vse zaključeno: grob zapira velik kamen; 
okrog njega sta samo jok in pobitost. Tudi Jezus 
je pretresen zaradi dramatične skrivnosti izgube 

ljubljene osebe: »V duhu je bil ganjen in je vzdrhtel.« Zatem 
»se je zjokal« in šel h grobu ter je bil »v sebi spet ganjen«. 
To je Božje srce: daleč od zla, toda blizu tistemu, ki trpi; 
ne naredi, da zlo čarobno izgine, temveč skupaj z njim 
prenaša trpljenje, ga vzame za svoje in preoblikuje tako, 
da se nastani v njem. 
Opazimo, da se sredi vsesplošne pobitosti zaradi Lazarjeve 
smrti Jezus ne pusti zapeljati brezupu. Čeprav trpi tudi On, 
zahteva, da bi trdno verjeli; ne zapre se v jok, ampak se, 
ganjen, poda na pot do groba. Ne pusti se ujeti čustvenemu 
okolju sprijaznjenosti, ki ga obdaja, temveč z zaupanjem 
moli in reče: »Oče, zahvaljujem se ti.« Tako nam, 
v skrivnosti trpljenja, Jezus ponudi zgled, kako se obnašati: 
ne zbeži pred trpljenjem, ki pripada temu življenju, vendar 
pa se tudi ne pusti vkleniti pesimizmu.



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 

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

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

OPZ, ob 19. uri pa na orgle igra prof. Eva Uršič 

Petkovšek. 

Po družinski sveti maši ob 10. uri se bodo otroci 

zahvalili vsem mamam ob materinskem dnevu. Ob sklepu 

tedna družine iskrene čestitke in poklon vsem, ki z veliko 

srčnostjo živite svoje materinstvo in očetovstvo. Naj vas v 

trenutkih skrbi in negotovosti navdihuje Marijin in Jožefov 

zgled vere in zaupanja v Božje varstvo. 

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. 

Vabljeni k spremljanju radijskega misijona na Radiu 

Ognjišče, ki bo potekal 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 na RO. 

V tem tednu bomo v času rednega verouka 

spovedovali otroke. Starši in stari starši lahko otrokom po 

svojih močeh že doma pomagate pri pripravi na spoved z 

izpraševanjem vesti. V tednu pred in po veliki noči ne bo 

verouka po rednem urniku. 

SREDA, 29. 3. 

18.30 je molitev križevega pota. 

Skupina za maturante in študente iz Bežigrada in 

Šiške bo sodelovala pri študentskem križevem potu na 

Rožnik. Vabljeni že k študentski maši na Tromostovje ob 

19. uri. Po maši pa bodo študentje odšli h kapelici lurške 

Matere Božje pri gostilni Čad pod Rožnikom, kjer se bo 

pričela molitev križevega pota. 

ČETRTEK, 30. 3. 

Ob 20. uri je srečanje veroučence 9. 

razred in srednješolce iz Bežigrada in 

Šiške. V cerkvi bomo imeli spokorno 

bogoslužje in možnost za sveto spoved. 

PETEK, 31. 3., cvetni petek 

V okviru radijskega misijona je 

spovedni dan. P. Miran bo v naši cerkvi 

spovedoval od 8. do 11. ure. 

Po starem izročilu je ta dan posvečen 

žalostni Materi Božji. Zato bosta obe sveti 

maši darovani pri oltarju v njeni kapeli. 

Ob 18.00 so v zakristiji 

ministrantske vaje. 

Ob 18.30 molitev križevega pota, ki 

ga pripravijo člani ŽPS. 

Ob 18.30 imajo v Frančiškovi sobi 

svoje srečanje skavti. 

SOBOTA, 1. 4. 

Vabljeni k izdelovanju butar v park 

miru. Prostora je dovolj za vse generacije. 

Pomembno je, da bogastvo našega 

slovenskega izročila predajamo naprej 

mlajšim. Pričetek ob 10. uri. Če imate 

možnost, prinesite s seboj vrtne škarje, 

vrv ipd. 

P. Miran spoveduje v cerkvi od 10. 

do 12. ure. 

Ob 19. uri vabljeni v cerkev k molitvi 

1. nedeljskih večernic. Deset minut prej 

bodo pevske vaje za gregorijanske 

koralne napeve.  

CVETNA NEDELJA, 2. 4. 

Nabirka prve nedelje v mesecu je 

namenjena za gospodarske potrebe naše 

župnije. Se priporočamo. 

Med sveto mašo ob 8. uri bo prepeval 

ŽPZ, ki bo poskrbel tudi za petje 

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

zemlje. Pri vseh mašah bo blagoslov 

zelenja. Ob 10. uri se zberemo pred 

cerkvijo, ko bo slovesen blagoslov. 

5. POSTNI TEDEN 

26. 3.-2. 4. 

NED 

26.3. 

8h 
za + Marijo in Jurija 

Jezernika    

10h 
za + starše Duša in 

Poje 

19h za + Boruta Milača    

PON 

27.3. 

8h za ++ Avsec in Zidar 

19h za + Jožeta Rajerja    

19h za + Jožeta Slokarja 

TOR 

28.3. 

8h za + Štefko Sever  

19h 
za + Dobrilo in 

Milana Sekulovića    

19h  za ++ Eržen  

SRE 

29.3. 

8h 
za + Marka 

Povaleja    

19h za + Jožeta Slokarja 

~ 
v zahvalo sv. 

Jožefu    

ČET 

30.3. 

8h po namenu 

19h  

19h 
za ++ Cirila Peterca 

in sorodnike  

PET 

31.3. 

8h 
za + Maksimilijana 

Škrabca    

8h 
za žive in ++ 

Fabjan    

19h za blagoslov    

SOB 

1.4. 

8h za ++ Jere  

8h 
za + Ludvika Kralja - 

POGR. 

15h 
DSO: za dobrotnike 

in sam. družino 

NED 

2.4. 

8h za farane 

10h 

za žive in ++ 

sorodnike, 

dobrotnike, prijatelje 

19h 

za zdravje in 

razumevanje v 

družini 


