
 
 

 

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

 

Nedelja, 29. november 2020 
 

 
Danes je 1. adventna nedelja. Sv. mašo ob 10.30 so sooblikovali naši veroučenci. Iskrena 
Boglonaj! Po sv. maši je spletna kava z gostjo Niko Remžgar, ki bo spregovorila o pravilni drži 
telesa. 
Od nas so se poslovili  Marija Lakner r. Roškar iz Jesenic, Stanislav Bravič z Andričeve ul. 18, Lj. 
Rakovnik in Jožef Pavlič iz Ul. Zore Majcnove 31, Lj. Rakovnik, pogreb slednjega bo v torek 1.12. 
ob 13.30 na Plečnikovih Žalah. Gospod daj jim večni pokoj!  
Včeraj smo na spletni strani objavili letošnji spletni adventni oratorij. Lepo vabljeni, da si ga 
pogledate, kot spodbudo za adventni čas. Do srede bo še potekal natečaj za najboljši adventni 
venec. Več informacij na spletu. 
Z današnjim dnem začenjamo branje zgodbe iz adventnega koledarja o misijonarju in 
zdravniku dr. Janezu Janežu. Vsak dan ob 17.30 boste lahko na youtube kanalu prisluhnili tej 
zgodbi tudi v živo iz SMC-ja. Na spletni strani pa vas čaka vsak dan nov kratek kviz. Ob koncu 
adventnega časa bodo najbolj pridni izpolnjevalci kviza nagrajeni. 
V torek ob 19.30 je prenos v živo duhovnega večera za mlade imenovanega Srečanje z Bogom. 
Tokrat na temo: Kakšna je razlika med šolsko in cerkveno kredo?   
Ob 19.00 poteka spletna delavnica za mlade z naslovom: Jaz v svetu čustev. Povezavo dobite na 
naši spletni strani. 
V sredo ob 20.00 je sestanek mentorjev SMC-ja. V četrtek ob 19.30 je mladinski verouk. 
V petek ob 19.30 poteka Šola za animatorje pripravnike in animatorko skupino, nato je družabni 
večer. Ker je prvi petek v mesecu je možen obisk bolnikov na domu. Pri sv. Maši se bomo izročili in 
posvetili Jezusovem Srcu. 
Sobota je prva v mesecu. Izročili se bomo Marijinem Srcu. Popoldne ob 16.30 uri nas bo preko 
spleta obiskal in nagovoril sv. Miklavž. Pred tem nagovorom bodo animatorji uprizorili krajšo 
dramsko igro. Miklavž bo tudi letos delil darila, ki jih lahko naročite na naši spletni strani 
rakovnik.si/miklavz. Darila bodo k vam prišla po pošti. Prosimo vas da se za prejem darila čim 
prej prijavite. Otroci lahko Miklavžu tudi letos za zlato knjigo pošljejo kakšno pismo ali risbico. 
Več informacij na naši spletni strani. 
Prihodnja nedelja je 2. adventna nedelja. Sv. mašo ob 10.30 prenašamo prek spleta. Pri njej 
bodo sodelovali letošnji birmanci. Po sv. maši je spletna kava z gostom, salezijancem Klemnom 
Balažičem. 
 

Mladinska pastorala in njeni animatorji pripravljajo za mlade vsako adventno nedeljo popoldne ob 18.00 mini 
duhovne vaje ob premišljevanju nedeljske Božje besed. Povezavo najdete na Facebook-u. 
V naši župniji nadaljujemo z rednim prenosom svetih maš iz naše cerkve. Prav tako je vsak dan možnost prejema sv. 
obhajila. Že nekaj časa velja, da je v cerkvi lahko 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!  
 

8. decembra  ob 19.00 bo po večerni sv. maši v “lurški kapeli” blagoslov novega kipa Marije 
Brezmadežne. Dosedanji je – tudi po večkratnih obnovah – v 115 letih dotrajal do te mere, da 
ga ni bilo mogoče obnoviti. Blagoslov bomo prenašali preko spleta v živo. Ob tej priložnosti 
smo uredili še prostor zahvale in poseben svečnik. Priporočamo  se vam za darove in pomoč 
pri poplačilu stroškov. Hvala za vsak vaš dar! 
  

Godovi v tem tednu: danes  goduje sv. Filomen, mučenec – sklep tedna Karitas; jutri sv. Andrej, apostol; v torek 
sv. Karel de Foucauld, redovnik;  sreda  sv. Bibijana, mučenka;  četrtek sv. Frančišek Ksaver, duhovnik; petek 
sv. Barbara,  mučenka – prvi petek; sobota sv. Filip Rinaldi, duhovnik – prva sobota;  nedelja svNikolaj (Miklavž), 
škof. 
Vratarnico Majcnove hiše lahko vsak dan obiščete med 9.00 in 12.00 uro. 
Skupaj s papežem in škofi vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje epidemije. Posebej 
se priporočajmo tudi Mariji. 
 

 



 

 
 

SVETE MAŠE  29. november  - 6. december 2020 
 

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

 
NEDELJA 

29.11. 
1. adventna 

 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Ljudmila Drnovšek 
+ Jože in France Prijatelj 
+ Rozalija Polak, obl. 
+ Silvester Knap   // + Andrej Boltežar, ob r.d. 

 

 

 

PONEDELJEK 
30.11. 

 za duše v vicah  
+ starši in brat Menard   // + Ana Kostelić 
+ Alojza Barle  // po namenu  K1 
+ Milan Škoda     // + Metodij Rigler, 30. dan 

 
TOREK 

1.12. 

 za razumevanje v družini 
++ Trčekove 
po namenu  K2   // za pozabljene duše 
+ Franc Šivec  // ++ Uršula in Janez Dolinšek 
za zdravje in blagoslov v življenju 

 
SREDA 

2.12. 

 za duše v vicah   
+ Erich Anton Novak // + Anton Haljon 
+ Jože Zalar, obl. // po namenu K3 
+ Ivica Češmiga, 1. obl. 
++ starši, brat Tone in sestra Ana Švigelj 
za zdravje  // + Stane Zgonc, 7.dan  

 
ČETRTEK 

3.12. 

 + Amalija Oven 
v zahvalo Mariji Pomočnici // + Franc Pajk 
ZA DUHOVNE POKLICE 
+ Ana Pirc  // + Frančiška Grm, 7. dan 
+ Lado Okorn  // + po namenu  K4 
++ Cilka in Janez Kozin in Zdenko in Cilko Zver   

 
PETEK 
4.12. 

        prvi petek 

 + Metod Škerjanec 
+Jože France Prijatelj  //  ++ mama, brata in sestra 
+ Marija Kotar        // po namenu  K5  
+ Marija Lakner, 7. dan 
++ družina Zore  // + Terezija Šlogar, 7.dan 

 
SOBOTA 

5.12. 
prva sobota 

 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
+ Metod Škerjanec // V čast Mariji in Sv. Duhu za pomoč 
+ Matild Domić  // po namenu  K6 
+ Marjan Jevnikar, 30. dan   
V č. Mariji Pomočnici  in sv. Jožefu za zdravje sina 

 
NEDELJA 

6.12. 
2. adventna 

 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
v zahvalo Mariji Pomočnici 
++ Marjan in Rudi Križanič 
+ Jerica Dolinar, obl.  // + Milena  Plut, ob r.d. 
+ Zorka Gams in očetovo tel. in duševno zdravje 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


