
 
 

 

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

 

Nedelja, 15. november 2020 

 
 

Danes je 33. nedelja med letom. Ob 10.30  sv. maša prek spleta. Po sveti maši je druženje ob e-
kavi. Povezava je na naši spletni strani. Današnje druženje bo popestril interaktivni e-koncert 
Grega Strajnarja in tekmovanje za izbor najboljših Rakovniških memov. Ko obiščete našo 
cerkev si vzemite novo glasilo Varuj nas Mati. Ponudite ga tudi drugim! V cerkvi zadaj je tudi 
Vincencijev koledar. Vzemite ga skupaj s pismom! 
Danes ob 17.00 je sv. maša Skavtov našega stega preko spletne in zoom povezave.   
Ob 18.00 je srečanje starejše skupine za pare preko spleta. 
 

Od nas sta se  poslovil  Marjan Jevnikar, Pri mostiščarjih 2 a, in Matejka Zidar, Krošljeva 6, 
pogreb bo še objavljen.  Gospod daj jima večni mir in pokoj! 
 

V tem tednu nadaljujemo verouk na daljavo. Preko spleta bodo tudi vsi drugi sestanki v tem tednu. 
V ponedeljek ob 17.00 je srečanje birmanskih voditeljev. 
V sredo ob 16.30 je srečanje katehetskega odbora. Ob 21.00 je srečanje glasbenega odbora. 
V četrtek ob 19.30 je mladinski verouk. 
V petek ob 19.30 bo filmski večer. Gledali bomo film Potepuški maček Bob nato sledi pogovor in 
druženje na spletu. 
Mladinski center ostaja zaprt. V popoldanskem času je za otroke in mlade možnost individualne 
učne pomoči in možnost osebnega pogovora ter svetovanja. Potrebna je predhodna prijava na naš 
elektronski naslov smc@rakovnik.si.  
V tem tednu še vedno potekala igra Skriti zaklad. Lokacije bomo spet spremenili in na novo objavili 
na naši spletni strani. Za prevzem nagrade lahko pozvonite na zvonec ob vhodu med 15.00 in 
17.00 uro. 
 

Župnijska Karitas Rakovnik še vedno vabi k dobrodelni akciji darovanja izdelkov v posebno 
košaro za Karitas v trgovini Mercator na Rakovniku in Supernovi. Hvala za vsak vaš dar. 
 

Prenos sv. maše iz Rakovniške cerkve je ob delavnikih ob 18.30, ob nedeljah pa ob 10.30. 
Sveto obhajilo lahko prejemate individualno izven svete maše. Na Rakovniku je sv. obhajilo 
prejeti;  ob delavnikih med 19.30 in 20.30, ob nedeljah od 7.30 - 8.00, od 9.00 - 9.30 in od 
18.30 - 19.00. V cerkvi so lahko hkrati samo ljudje iz istega gospodinjstva ali posamezno. V cerkev 
vstopamo pri glavnem vhodu in jo zapuščamo skozi stranski izhod. Spovedovanje poteka ob istih 
časih, kot se deli sv. obhajilo. Cerkev je čez dan odprta za osebno molitev zdravih vernikov 
(razen v času sv. maše). 
 

Papež Frančišek je čas za prejem popolnega odpustka podaljšal na ves mesec november. Kako prejmemo 
odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.  

 
Prihodnja nedelja je zadnja v cerkvenem letu imenovana Kristus Kralj vesolja. Sv. mašo ob 
10.30 prenašamo prek spleta. Po sv. maši je spletna kava z gostom. 
 
Godovi v tem tednu: danes  goduje sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj;  jutri sv. Gertruda (Jerica, 
Jedrt),redovnica, devica; v torek sv. Elizabeta Ogrska, redovnica;  sreda  sv. Roman Cezarejski, diakon, 
mučenec,- Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla;  četrtek sv. Matilda, redovnica, mistikinja; petek sv. Edmund, 
kralj; sobota sv. Maver Poreški, škof, mučenec,-Darovanje Device Marije;  nedelja sv. Cecilija, devica, mučenka. 
  
Skupaj s papežem in škofi vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje epidemije. Posebej 
se priporočajmo tudi Mariji. 
 
 
 
 



 
 
 

SVETE MAŠE  15. november  - 22. november 2020 
 

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

 
NEDELJA 

15.11. 
33. nedelja  med 

letom 
 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
za  brate in sestre in njihove družine 
+ Tone Zaletelj // v dober namen 
+ Janez Majcen, ob.r.d.  // ++ starše Anžur 
++ družini  Jan in Okorn // za Sašino ozdravitev 

 

 

 

PONEDELJEK 
16.11. 

 za družino Mate 
+ Erich Anton Novak // na č. MP po namenu 
+ Marko Celarc  //  + Marija Predalič, obl. 
+ Peter Erzar  //  za zdravje Marjana (k1) 

 
TOREK 
17.11. 

 

 Škobrne  Božo 
+ Anton Kreslin  //  za zdravje Marjana (k2) 
+ Stane  Menart  // + Rozina in Jože Gruškovnjak 
+ Ada Ličen  // + Dušan Berkopec 

 
SREDA 
18.11. 

 Škobrne  Martin 
za dar starševstva  // za zdravje Marjana (k3) 
+ Matild  Domić  // za zdravje 
+ Metod Škerjanec, 30. dan  //  + Ana Zupančič 

 
 

ČETRTEK 
19.11. 

 za družino Car 
za dušno zdravje družine  // za zdravje Marjana (k4) 
za zdravje in ozdravitev odnosa  
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
za + družino Skubic in Vukšinič 
+ Joži Jarc in ostale pokojne 

 
PETEK 
20.11. 

 

 za Božji blagoslov in varstvo 
+ sestro Pavlo Rems // za zdravje Marjana (k5) 
v zahvalo Mariji za varstvo  // + Marjan Jevnikar, 7. dan 
+ Milan Gliha (molitvena sk.)   //  + Marija in Janez Rudel 
v č. Mariji Pomočnici 

 
SOBOTA 

21.11. 

 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
+ sestra Julka in Branko  // za zdravje Marjana (k6) 
+ Stanislav Čuček, obl. in ++ starše Čuček in Fras 
za žive in rajne Škerjanec // za zdravje in zdravo pamet 

 
NEDELJA 

22.11. 
KRISTUS   KRALJ 

VESOLJSTVA 
 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Milka Drnovšek 
++ starše Žižek  
+ Ivana in Angela Pečnikar  // + Franc Anželj,ob 100 r.d. 
zahvala Mariji Pomočnici 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


