
 
 

 

O Z N A N I L A  
  ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK 

 

Nedelja, 13. september 2020 
 
 

Danes je 24. nedelja med letom Pri nas obhajamo jesenski romarski shod. Sv. maše so 
ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30. Slovesno sv. mašo ob 15.00 uri vodi zlatomašnik g. 
Metod Lampe salezijanec. 
Od nas so se poslovili  Alojzij Podržaj  iz Ul. Franca Nebca 26, Ivanka Uduč iz Dolenjske c. 
38 in Ljudmila Drnovšek iz Uršičevega štradona 44, pogreb pokojne bo v torek ob 10.00 uri 
na Novih Žalah. Gospod daj jim večni pokoj!   
Ob pogrebu našega sobrata duhovnika salezijanca Matilda Domića se salezijanci iskreno 
zahvaljujemo za udeležbo, molitve in darovane sv. maše. Bog vam povrni!  
Jutri začenjamo verouk po urniku, ki je objavljan na spletu in oglasnih deskah. Prijavnico 
lahko dobite na naši spletni strani poleg urnika za verouk. Starše prosim, da podpišete 
izpolnjeno prijavnico, ki jo vaš otrok prinese k prvi veroučni uri. 
V torek po večerni sv. maši molimo pred Najsvetejšim za vse ljudi v stiski. 
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino. Pri večerni sv. maši začenjajo letošnji birmanci svojo 9. dnevnico 
v pripravi na prejem sv. birme. Priporočamo jih v molitev. 
V petek popoldne je v mladinskem centru športni turnir trojk. V treh disciplinah: 
nogometu, košarki in odbojki se lahko v trojkah pomirite med seboj. Prijave ekip 
zbiramo do srede. Več informacij na naši spletni strani. 
V soboto dopoldne je prvo obhajilo še tretje skupine. Spremljajmo jih z molitvijo! 
V soboto popoldne je Stična mladih na Viču. Lepo vabljeni vsi mladi. Letos nas čaka; 
nogometni turnir, pogovor s para olimpijcem športnikom Darkom Đuričem in sv. Maša, 
ki jo vodi nadškof Stanislav Zore, s petjem pa sodeluje naš bend FZL. Danes je zadnji 
rok prijave pri kaplanu Janezu in na spletu. 
Prihodnja nedelja je 25. med letom - nedelja svetniških kandidatov ob 16.00 uri pri Sv. 
Trojici v Ljubljani.  K sv. maši ob 10.30 vabljeni vsi veroučenci in njihovi straši. Ob lepem 
vremenu bo sv. maša pri Lurški kapeli. S sabo prinesite šolske torbe, ker bo med sveto 
mašo blagoslov torb, ki jih otroci obdržite pri sebi na svojem mestu.  
 

Godovi v tem tednu: danes  goduje  sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj;  jutri sv. Papas, 
mučenec – Povišanje sv. Križa; v torek sv. Valerijan, mučenec, - Žalostna Mati Božja;  sreda  sv. 
Ljudmila (Milka), kneginja, mučenka;  četrtek sv. Robert Bellarmin, škof, cerkveni učitelj;  petek sv. 
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik; sobota sv. Emilija de Rodat, redovna ustanoviteljica;  nedelja  
sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci, - ned. svetniških kandidatov (LJ,NM,KP. 

Odprte so prijave v programe mladinskega centra. Lepo vabljeni k vpisu v različne dejavnosti za 
mlade in odrasle. Na plakatih in na spletu dobite podrobnejši opis dejavnosti. 
V cerkvi so še vedno obvezne maske, varnostna razdalja in razkuževanje rok. Sveto obhajilo 
prejemamo samo na roko. V skladu z uredbo vlade oddamo listek s svojo telefonsko številko (brez 
imena in naslova). Skupaj s papežem in škofi vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje 
epidemije. Posebej se priporočajmo tudi Mariji. 
 
 



 
 

SVETE MAŠE   13. september  – 20. september 2020 
 

 
NEDELJA 

13.9. 
 

24. nedelja med  
letom  

 
jesenski shod ob 

15.00 uri 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Mihael D., obl. 
++ Karel in Drago Č. 
+ Dragica T.  
+ Marjanca J., 7. dan 
+Jožica D. 
za milost, spreob. in zveličanje rodbin P., D.  k8 

 

 
 PONEDELJEK 

14.9. 
 

6.00 
7.30 

18.30 

za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K1 
za zdravje sina in hčere    // + Jože M. 
za blagoslov v odnosu 
+ Matija Z.    // + Danica P., 30.dan 
Mariji v zahvalo za zdravje 
za Mateja in Martina 

 
TOREK 

15.9. 
 

6.00 
7.30 

18.30  

za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K2 
za srečen porod vnukinje  // ++ iz družine Z. 
+ Kristina P.     // po namenu  
+ Ljudmila D. (pogrebna sv. maša) 

+ Frane P.  // v zahvalo Magdaleni G. 
 

 SREDA 
16.9. 

6.00 
7.30 

 

18.30 

za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K3 
+ Rudolf Č., obl.   //+Jože M. 
+ Zinka P.  // + Alojzij P., 7. dan 
za Božje varstvo naših voditeljev 
++ starši K. 

 
ČETRTEK 

17.9. 
 

6.00 
7.30 

18.30  

za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K4 
v zahvalo za zakrament zakona 
+ Iva (Ž) P.  //  + duh. Leopold P. 
+ duh. Matild D., 7. dan 

 

PETEK 
18.9. 

 
 

6.00 
7.30 

18.30 

za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K5 
+ Olga C. 
+ Marija Ž.  // + Jožica J. 
+ iz družine Z. (maša drugje) 

 
SOBOTA 

19.9. 
 
 

 

7.30 

 
9.00 

18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
za razsvetljenje in dar vere v družini Davida K6 
+ mama Julijana Z.  // + Jože M. 
+ starši K. ( v hišni kapeli) 
+ Mihaela R.  // + Irena 

 
NEDELJA 

20.9. 
 

25. nedelja med  
letom  

 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ Jakob in Alojzija S. 
+ Frančiška P., obl. 
v zahvalo Mariji Pomočnici za zaposlitev 
+ Snoj-evi iz Lip 

 

 


