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Danes je 30. nedelja med letom. 
 

Od nas sta se  poslovila   Škerjanec Metod 
c. 45 E. Pogreb pokojnega Jožeta F. bo v torek  ob 9.00 uri na Novih Žalah. Gospod daj jima 
večni pokoj! 
 

V času jesenskih počitnic ni verouka, ki sicer poteka na daljavo. V tem tednu bo zaprt tudi mladinski 
center iz spoštovanja do novih državnih ukrepov za zajezitev epidemije.
 

Prenos sv. maše iz rakovniške cerkve
Sveto obhajilo lahko prejemate individualno izven svete maše. Na Rakovniku se sv. obhajilo 
deli ob naslednjih časih: Ob delavnikih
- 9.30 in od 18.30 - 19.00. V cerkvi je lahko hkrati najve
ne velja za člane iste družine ali gospodinjstva). 
skozi stranski izhod. Spovedovanje
spovedancem in spovednikom. Spovedovanje poteka ob istih 
Cerkev je čez dan odprta za osebno molitev zdravih vernikov (razen v 
 

Ob uspešno izvedeni letošnji misijonski tomboli
vsem ministrantom, ki so vztrajno in navdušeno prodajali misijonske sre
dobrotnikom za darovane dobitke in vsem, ki ste z nakupom sre
misijonarjev. Vseh prodanih sreč
Denar bomo namenili našemu misijonarju salezijancu T
odziv na to novico je bil. Hvala za to fantasti
lonaj vsem dobrotnikom!  
 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in 
spomina vseh vernih rajnih (2. november) v 
 

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti 
tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s 
(skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v doma
tam molijo za rajne. 

2. Verniki naj med prazniki v doma
svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Papež Fran
popolnega odpustka podaljšal na ves mesec november. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na 
spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji

3. Namesto nakupov cvetja in sveč
maše (za svoje pokojne sorodnike in druge namene)

4. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih 
rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in 
osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec). 

Celotno pismo si lahko preberete na
 

Prihodnja nedelja je 31. med letom 
Godovi v tem tednu: danes  goduje  
mučenec; v torek sv. Sabina Avilska
Mihael Rua, duhovnik, redovnik;  petek sv. Marcel, mu
škof;  nedelja  VSI SVETI - dan spomina na mrtve.
 

Skupaj s papežem in škofi vas vabim k 
priporočajmo tudi Mariji. 
 

 

 

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

Nedelja, 25. oktober 

med letom.  

Škerjanec Metod  iz Dolenjske c. 114 in Jože Fabjan
Jožeta F. bo v torek  ob 9.00 uri na Novih Žalah. Gospod daj jima 

itnic ni verouka, ki sicer poteka na daljavo. V tem tednu bo zaprt tudi mladinski 
center iz spoštovanja do novih državnih ukrepov za zajezitev epidemije. 

Prenos sv. maše iz rakovniške cerkve je ob delavnikih ob 18.30, ob nedeljah pa ob 10.30. 
lahko prejemate individualno izven svete maše. Na Rakovniku se sv. obhajilo 

delavnikih med 19.30 in 20.30. Ob nedeljah
V cerkvi je lahko hkrati največ 10 ljudi, ki imajo medsebojno razdaljo 2 m (ta 

lane iste družine ali gospodinjstva).  V cerkev vstopamo pri glavnem vhodu in jo zapuš
vedovanje poteka v spovednicah, ki imajo namešč

spovedancem in spovednikom. Spovedovanje poteka ob istih časih, kot se deli sv. obhajilo. 
za osebno molitev zdravih vernikov (razen v času sv. maše).

ni letošnji misijonski tomboli se zahvaljujemo Andražu 
vsem ministrantom, ki so vztrajno in navdušeno prodajali misijonske srečke. 
dobrotnikom za darovane dobitke in vsem, ki ste z nakupom srečk darovali za potrebe naših 

Vseh prodanih srečk je bilo 1351, kar pomeni, da smo s prodajo sre
Denar bomo namenili našemu misijonarju salezijancu Tonetu Grmu v Mozambiku. Njegov prvi 
odziv na to novico je bil. Hvala za to fantastično novico. Potreb je zelo veliko, zato is

ila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in 
omina vseh vernih rajnih (2. november) v času epidemije bolezni COVID

Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti 
tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s 
(skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statisti

Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za 
, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Papež Fran

popolnega odpustka podaljšal na ves mesec november. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na 
ni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.  

Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete 
maše (za svoje pokojne sorodnike in druge namene) 

čer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih 
rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in 
osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).  

si lahko preberete na spletni strani Slovenske škofovske konference.

je 31. med letom – Vsi sveti.  
v tem tednu: danes  goduje  sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca;  jutri sv. Demetrij Solunski, 

enec; v torek sv. Sabina Avilska, mučenka;  sreda  sv. Simon in Juda Tadej, apostola;  
Mihael Rua, duhovnik, redovnik;  petek sv. Marcel, mučenec; sobota sv. Volbenk (Bolfenk, Volfgang), 

dan spomina na mrtve. 

Skupaj s papežem in škofi vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje epidemije. Posebej se 
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Jože Fabjančič iz Dolenjske 
Jožeta F. bo v torek  ob 9.00 uri na Novih Žalah. Gospod daj jima 

itnic ni verouka, ki sicer poteka na daljavo. V tem tednu bo zaprt tudi mladinski 

je ob delavnikih ob 18.30, ob nedeljah pa ob 10.30. 
lahko prejemate individualno izven svete maše. Na Rakovniku se sv. obhajilo 

nedeljah od 7.30 - 8.00, od 9.00 
 10 ljudi, ki imajo medsebojno razdaljo 2 m (ta 

V cerkev vstopamo pri glavnem vhodu in jo zapuščamo 
poteka v spovednicah, ki imajo nameščeno zaščito med 

asih, kot se deli sv. obhajilo. 
za osebno molitev zdravih vernikov (razen v času sv. maše). 

se zahvaljujemo Andražu  za vso organizacijo in 
vsem ministrantom, ki so vztrajno in navdušeno prodajali misijonske srečke. Hvala tudi vsem 

k darovali za potrebe naših 
k je bilo 1351, kar pomeni, da smo s prodajo srečk zbrali 2702 €. 

onetu Grmu v Mozambiku. Njegov prvi 
no novico. Potreb je zelo veliko, zato iskren Bog 

ila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in 
asu epidemije bolezni COVID-19. 

Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti 
tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine 

i župniji oz. znotraj svoje statistične regije in 

i župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za 
, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Papež Frančišek je čas za prejem 

popolnega odpustka podaljšal na ves mesec november. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na 

em duhovniku darujejo za svete 
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rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in 

strani Slovenske škofovske konference. 

jutri sv. Demetrij Solunski, 
enka;  sreda  sv. Simon in Juda Tadej, apostola;  četrtek bl. 

enec; sobota sv. Volbenk (Bolfenk, Volfgang), 

čanje epidemije. Posebej se 



 
 
 
 

SVETE MAŠE   25. oktober 2020 - 01. november 2020 
 

Sv. maše kot so naročene, bodo opravljene, vendar brez vernikov! 
 

 
NEDELJA 

25.10. 
30. nedelja 
med letom 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ starši Čosič in Brozovič 
+ Marija Rotar, obl. // ++ iz družina Toni 
+ Marija in Karel Dolenc  //  družina Bizjak 

 

 

 

PONEDELJEK 
26.10. 

 ++ sorodniki K1  // za  vnukinjo 
v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje 
za Marijo Vremec  //  za družino Bizjak 
++ Marija in Franc Škafar 
++ Uršula in Anton Pintar  //+ Amalija Oven, 7.dan 

 
TOREK 
27.10. 

 

 ++sorodniki K2  // za  vnukinjo 
za duše v vicah  // za zdravje 
za Marijo Vremec  //  za družino Bizjak 
+ Ludvik Bartol  //   + Peter Kump, 7. dan 

 
SREDA 
28.10. 

 ++ sorodniki K3  // za  vnukinjo 
na čast Sv. Duhu    // + Matild Domić 
++ starši Vrabec in Ivanka 
za Marijo Vremec    // za družino Bizjak 
+ Janez Šporar 

 
 

ČETRTEK 
29.10. 

 ++ sorodniki K4 
v zahvalo in prošnjo Mariji Pomočnici 
+ Silvester Knap  //  za Marijo Vremec 
za družino Bizjak // + Metod Škerjanec, 7. dan 

 
PETEK 
30.10. 

 
 

 ++ sorodniki K5  // + Marjanca Kušar, obl. 
+ Rada (Ž) Zajec    // + Bojan Blatnik, obl. 
za ozdravitev družinskega debla 
za Marijo Vremec  //  za družino Bizjak 

 
SOBOTA 

31.10. 
 

 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
++ sorodniki K6  // v čast  sv. Janez Bosku za vnuke 
+ Andrej Babnik ob g. in  roj. dnevu 
za Marijo Vremec 
+ Martin Ključevšek in ++ Ključevšek 

 
NEDELJA 

01.11. 
31. ned. m. l. 

 

SVI SVETI 

 ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Štefanija Turk  // ++ Turkove in Terkove 
za vse pokojne sorodnike in dobrotnike 
+ Erich Anton Novak 
++ starša Ivanka in Vinko Fink 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


