OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 10. januar 2021
Danes je Jezusov krst, sv. maše so po nedeljskem urniku ob 7.30,9.00,10.30 in ob 18.30. Sv. mašo
ob 10.30 prenašamo tudi prek spleta. Po tej sv. maši je spletna kava na temo: Jakobova pot z gosti iz
župnije.
Hvala vsem, ki ste v nedeljo in na praznik sv. Treh kraljev darovali za koledniško akcijo. Nalepke in
zgibanke koledovanja so še na voljo v naši cerkvi. Prav tako lahko še danes oddate svoj dar za
koledniško akcijo.
Otroci, ki ste v adventnem času zbirali darove za namen otroci za otroke iz adventnega koledarja.
lahko svoje prihranke prinesete danes in prihodnjo nedeljo med sv. mašo in jih odložite v jaslice v
naši cerkvi. Zbrani darovi bodo preko našega misijonskega središča namenjeni otrokom revnih dežel
sveta.
Vsa redna srečanja v tem času še vedno potekajo na daljavo preko spleta.
Danes ob 18.00 ima srečanje mlajša skupina za pare.
Ob 19.30 je srečanje ministrantskih voditeljev.
V tem tednu nadaljujemo z veroukom na daljavo.
Mladinski center ostaja zaprt, možna je le individualna učna pomoč in osebni pogovor.
V četrtek ob 19.30 je mladinski verouk.
V petek ob 19.30 je srečanje pripravnikov šole za animatorje in animatorske skupine.
Ob 19.30 je srečanje za zakonce z murskosoboškim škofom Petrom Štumpfom preko zoom
povezave. Srečanje bo na temo: Naše srečevanje s Kristusom v zakramentih v aktualnih
okoliščinah. Po škofovem nagovoru bo čas za vprašanja in pogovor. Vse dodatne informacije in
zoom povezavo najdete na naši spletni strani rakovnik.si.
V soboto ob 16.30 je ministrantsko srečanje.
Prihodnja nedelja je 2. med letom, sv. maše so po nedeljskem urniku ob 7.30,9.00,10.30 in ob
18.30. Sv. mašo ob 10.30 prenašamo prek spleta. Pri tej sveti maši bo predstavitev letošnjih
birmancev v sliki in besedi. Po sv. maši je spletna kava z gostom Žigom Kosijem na temo: potopis po
Skandinaviji.
Od danes naprej so tudi ob nedeljah sv. maše z ljudstvom. Maše so ob istih urah, kot so bile
do sedaj: ob 7.30, 9.00, 10,30 in 18.30. V veljavi ostanejo do sedaj veljavni predpisi. V naši
cerkvi to pomeni, da je lahko v cerkvi na enkrat 26 posameznikov ali različnih gospodinjstev. Za
sv. mašo ob 10.30 je potrebna na spletu informativna prijava! Še naprej prenašamo vsak dan
sv. maše po spletu in sicer med tednom ob 18.30 in ob nedeljah ob 10.30.
Sv. spoved lahko na Rakovniku opravite v času rednih sv. maš. Obhajilo bomo še naprej delili
med tednom zvečer od 19.30-20.00 in ob nedeljah v času rednih sv. maš in zvečer od 19.3020.00.
Ob delavnikih in ob nedeljah so dovoljene sv. maše z verniki, upoštevajoč omejitve. Število vernikov v cerkvi ne
sme preseči 26 posameznikov ali gospodinjstev. Ob vstopu v cerkev si je potrebno razkužit roke. Držimo se varnostne
razdalje. Obvezna je uporaba maske. Obhajilo prejmemo samo na roke. Večerno sv. mašo bomo med tednom vedno
prenašali tudi prek spleta. Ob nedeljah prenašamo sv. mašo ob 10.30.
Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj; jutri sv. Pavlin Oglejski II., škof; v torek
sv. Tatjana, mučenka; sreda sv. Hilarij (Radovan),škof, cerkveni učitelj; četrtek sv. Odon (Oton), prior v
Jurkloštru; petek sv. Absalom, koprski škof; sobota sv. Honorat, škof; nedelja sv. Anton, puščavnik, opat.

Vratarnico Majcnove hiše lahko obiščete vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

SVETE MAŠE

10. januar 2021 – 17. januar 2021

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

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE

za spreobrnjenje in telesno ter duš. z. Matica

9.00 da bi uspešno opravila strokov. izpit (Maša)
10.30 + Lojze Mostar // za vse Jakobove romarje
18.30 za vse ++ in žive Kocjanove
6.00 za spreobrnjenje ter telesno in duševno zdravje Matica
7.30 + Natalija Grom
18.30 da bi uspešno opravila strokovni izpit (Maša)
za zdravje // + Nada Lah // + botra Joža
6.00 za spreobrnjenje ter telesno in duševno zdravje Matica
7.30 + Leja Frelih
18.30 + Jože Kadunc
da bi uspešno opravila strokovni izpit (Maša)
+ Jože Kušar, obl. in pokojni Kušarji // + botra Joža
za zdravje sestre // v zahvalo in priprošnjo
6.00 + Anton Blatnik
7.30 + Jožefa Okoren
18.30 za blagoslov v zakonu // + botra Joža
za blagoslov v zakonu // v čast Sv. Duhu
da bi uspešno opravila strokovni izpit (Maša)
6.00 + Anton Blatnik
7.30 + Mihael Demšar

18.30 + Emil Jan, obl. //+ gospa Panič // + botra Joža
da bi uspešno opravila strokovni izpit (Maša)
6.00 za ozdravitev odnosov v družini
7.30 + Drago Svetek
18.30 ++ Ivanka in Jože Jakšič // + Ivan Nemanič
za uspešno opravljen strokovni izpit (Maša)
v čast sv. Jožefu za družino Šturm
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Ida Kralj
9.00 po namenu
18.30 + Lucija Urbanija // + Tone in Tončka Černič
da bi uspešno opravila strokovni izpit (Maša)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE

+ Anton Javornik
9.00 + Anton Zaletelj
10.30 + Dežmanovi in Janez Klobučar

18.30 + Ana Slapšak, obl.

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

