
 
 

 

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

 

Nedelja, 22. november 2020 
 

 

 

Danes je praznik Kristusa Kralja vesolja - god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Ob 10.30  
sv. maša prek spleta. Po sv. maši je spletna kava z gostom Alešem Čerinom, ki nam bo iz prve roke 
spregovoril na temo: Veselje v preizkušnji levkemije. 
Od nas se je poslovila Frančiška Grm r. Hočevar iz Jurčkove c. 91, pogreb bo v četrtek ob 12. 00 
uri  na Pl. Žalah. Gospod daj ji večni pokoj! 
 

V tem tednu nadaljujemo z veroukom na daljavo. Preko spleta bodo tudi vsi drugi sestanki in 
dogodki v tem tednu. Mladinski center ostaja zaprt. Možna je le individualna učna pomoč po 
predhodni prijavi. 
Jutri je obletnica prihoda salezijancev na Rakovnik.  
V torek ob 17.30 je spletna delavnica izdelovanja božičnih voščilnic in obeskov. Izdelovali bomo tudi 
voščilnice za našo župnijsko Karitas, ki jih bo kot vsako leto poslala našim bolnim in ostarelim v 
župniji. 
V četrtek ob 19.30 je mladinski verouk. 
V petek ob 17.00 je srečanje klana. In ob 19.30 družabni večer za mlade. 
V soboto bo potekal spletni adventni oratorij. Na naši spletni strani si boste lahko med vikendom 
pogledali krajši video v katerem bo nekaj predlogov, kako lahko izdelate svoj adventni venec. Sledila 
bo kratka kateheza sestre Ivanke in blagoslov adventnih vencev. Poleg tega bo potekal natečaj za 
najboljši adventni venec. Sliko svojega adventnega venca lahko pošljete na elektronski naslov: 
kultura@rakovnik.si. Vratarnico Majcnove hiše lahko vsak dan  obiščete med 9.00 in 12.00 uro. 
 

V naši župniji nadaljujemo z rednim prenosom svetih maš iz naše cerkve. Prav tako je vsak dan 
možnost prejem sv. obhajila. Po novem je lahko v cerkvi istočasno samo ena oseba ali člani ene 
družine ali istega gospodinjstva. Ko obiščete našo cerkev si vzemite še glasilo Varuj nas Mati in 
adventni koledar! V cerkvi zadaj je tudi Vincencijev koledar. Vzemite ga skupaj s pismom! 
 

Čez 14 dni bo našo župnijo obiskal sv. Miklavž letos nekoliko drugače. V soboto 5.12. si boste 
lahko od 16.30 ure dalje pogledali na spletu posnetek letošnjega Miklavževega nagovora in 
kratko dramsko igro naših animatorjev. Miklavž bo kot vsako leto delil tudi darila, katere boste 
lahko naročili na naši spletni strani rakovnik.si/miklavz. Predviden prispevek za darilo je 3€, ki 
ga boste lahko oddali ob priložnosti v posebej za to namenjen nabiralnik v naši cerkvi. Prijave 
bodo odprte od ponedeljka dalje. Prosimo vas da se čim prej prijavite. 
 

Na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije 8. decembra bo v Lurški kapeli blagoslov 
prenovljenega kipa Lurške Matere Božje in spominski kotiček ob kapelici. Blagoslov bomo 
prenašali preko spleta v živo. 
  

Prihodnja nedelja je 1. adventna nedelja. Sv. mašo ob 10.30 prenašamo prek spleta. Po sv. maši 
je spletna kava z gostom. 
Za otroke še to obvestilo. Na prvo adventno nedeljo začenjamo z branjem zgodbe o misijonarju 
Janezu Janežu iz adventnega koledarja. Adventni koledar vas čaka zadaj v cerkvi. Vsak dan ob 
17.00 boste lahko tej zgodbi in molitvi prisluhnili tudi v živo iz mladinskega centra. Na naši spletni 
strani boste lahko vsak dan rešili kratek kviz v povezavi z zgodbo. Otroci ki bodo kviz najboljše rešili 
bodo nagrajeni. 
Godovi v tem tednu: danes  goduje sv. Cecilija, devica, mučenka –začetek tedna Karitas; jutri sv. Klemen, papež, 
mučenec; v torek sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci;  sreda  sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica, mučenka;  četrtek sv. Valerijan Oglejski, škof -  obletnica posvetitve celjske stolnice; petek sv. Modest in 
Virgil, škofa, apostola Karantanije; sobota sv. Elijan, mučenec;  nedelja sv. Filomen, mučenec – sklep tedna 
Karitas. 
Skupaj s papežem in škofi vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje epidemije. Posebej 
se priporočajmo tudi Mariji. 
 



 
 

SVETE MAŠE  22. november  - 29. november 2020 
 

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

 
NEDELJA 

22.11. 
KRISTUS   KRALJ 

VESOLJSTVA 
 

 

 
 

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

 

 

 

PONEDELJEK 
23.11. 

 po namenu  //  za duše v vicah 
+ Erich Anton Novak // v č. Mariji Pomočnici za zdravje 
za dušno in telesno zdravje  //  po namenu 
++ starše in brat  Svete  //  + Angela in Anton  Kupic 

 
TOREK 
24.11. 

 Škobrne  Božo  //  za poroko neporočenih 
+ Anton Kreslin  //  za pozabljene duše v vicah 
po namenu ZMP  // v priprošnjo Mariji Pomočnici 
za dijake, profesorje in njihove vzgojitelje in njih družine 
+ Marija Paller (pogrebna) 

 
SREDA 
25.11. 

 Škobrne  Martin 
++ starše salezijancev // za vse umrle neprevidene smrti 
+ Jožefa (ž) Ključevšek  // v zahvalo za zdravje 
+ + iz družine Štrekelj  // ++ družini Skubic in Vukšinič 

 
ČETRTEK 

26.11. 

 v čast Mariji Pomočnici 
za dušno zdravje družine  // za nerojene otroke 
po namenu  Materi  Božji  // + Matejka Zidar, 7. dan 
+ Vinko Kramar  // po namenu 
v č. Mariji Pomočnici in sv. J. Bosku za spreobrnjenje in zdravje na duši in telesu  

 
PETEK 
27.11. 

 

 + Miha Mavrič 
+ Silvano Cepak // + Roža Marija 
+ Milka  Drnovšek  // + Serafina  Jurca 
za blagoslov in zdravje v družini 
za duše v vicah 

 
SOBOTA 

28.11. 

 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
+ Milka Drnovšek  // za duše v vicah 
v zahvalo in blagoslov 
+ Matild Domić  // za duše v vicah 

 
NEDELJA 

29.11. 
1. adventna 

 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Ljudmila Drnovšek 
+ Jože in France Prijatelj 
+ Rozalija Polak, obl. 
+ Silvester Knap 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


