
 

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

 

Nedelja, 02. maj 2021 
 

 

Sv. maše z ljudstvom so dovoljene od ponedeljka 12. 4. 2021, z 
upoštevanjem vseh predpisov. 
 

Danes je 5. velikonočna nedelja je prava v mesecu, nabirka je za našo cerkev ob pripravi na 
100 let posvetitve. Hvala vam! Sv. maše so po nedeljskem razporedu ob 7.30, 9.00, 10.30 (za 
to sv. mašo je obvezna elektronska prijava, ki jo najdete na spletu) in ob 18.30. Prenos sv. 
maše iz naše cerkve je ob 10.30 in 18.30, ko se berejo šmarnice. Danes ni nedeljske e-kave, 
ker nekatere družine iz naše župnije peš romajo iz Želimelj na Kurešček.  

 

V tem tednu nadaljujemo z veroukom na daljavo. Otroci so cel mesec maj vabljeni k obisku 
šmarnic v naši cerkvi vsak večer ob 18.30 uri. Na naši spletni strani je za vsak dan pripravljen 
šmarnični kviz za otroke. Najbolj zveste izpolnjevalce kviza čakajo na koncu meseca nagrade.  
V ponedeljek ob 19.30 katehetski odbor. 
V torek ob 19.30 je sestanek za starše birmancev v naši cerkvi. 
V četrtek je god. Sv. Dominika Savia. K večerni sv. maši posebej vabljeni ministranti. Ob 19.30 
je mladinski verouk. 
V petek je prvi  v mesecu. Obiskali bomo bolnike na domu in se izročili Jezusovemu Srcu. Ob 
19.30 je šola za animatorje in animatorska skupina. 
V soboto, ki je prva v mesecu se bomo posvetili Marijinemu brezmadežnemu srcu. 

Prihodnja nedelja je 6. velikonočna nedelja. Sv. maše so po nedeljskem razporedu ob 7.30, 
9.00, 10.30 (za to sv. mašo je obvezna elektronska prijava, ki jo najdete na spletu) in ob 18.30. 
Ob 10.30 je sprejem štirih novih ministrantov. Prenos sv. maše iz naše cerkve je ob 10.30 in 
18.30, ko se berejo šmarnice. 
Naši skavti organizirajo Koronatrek, orientacijsko tekmovanje po Golovcu, ki bo potekal cel 
konec tedna od petka naprej. V skupini je lahko od 3-5 tekmovalcev. Preizkusili se bodo v hoji, 
kolesarjenju in veslanju. Za tekmovanje se morate v naprej prijaviti. Več informaciji in povezavo 
za prijavo dobite na naši spletni strani. 
Glasbena šola Rakovnik vabi k vpisu nove učence. Od 10. do 13. maja bodo dnevi odrtih vrat 
za vse, ki vas zanima več o glasbeni šoli. Več informacij dobite na spletu: glasbena.rakovnik.si 
 

V torek 4. maja odpiramo prijave za poletno počitniško varstvo v SMC-ju za mesec avgust. 
Varstvo je namenjeno otrokom, ki v letošnjem šolskem letu zaključujejo 1., 2., 3., 4. ali 5. 
razred osnovne šole in ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. Prijave in 
informacije na naši spletni strani. 
 

Na Rakovniku so sv. maše po rednem urniku z verniki in prek spleta še vedno ob delavnikih ob 
18.30 in v nedeljah ob 10.30 in 18.30 uri. 
Individualno obhajilo lahko prejmete v naši cerkvi samo v nedeljo zvečer od 19.30 do 20.00 
ure. 
 

Sv. maše so z ljudstvom ob upoštevanju vseh omejitev. V naši cerkvi to pomeni, da je lahko po 

novem v cerkvi na enkrat 38 posameznikov ali različnih gospodinjstev. Obisk cerkve  je možen tudi 

čez dan za osebno molitev ob upoštevanju vseh predpisov; obvezna maska, razkužilo, distanca in samo 

zdravi brez simptomov covid-19!  

Godovi v tem tednu: danes  goduje sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj; jutri sv. Filip in Jakob ml., apostola; v torek 
sv. Florjan, mučenec;  sreda  sv. Gotard, menih, škof;  četrtek sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov; petek 
sv. Gizela, opatinja- prvi petek; v soboto sv. Viktor milanski mučenec – prva sobota – Obletnica posvetitve 
ljubljanske stolnice;  nedelja sv. Izaija, prerok.  
 

Vratarnico Salezijanskega zavoda Rakovnik lahko obiščete vsak dan med 9.00 in 12.00 uro. 



 
 
 
 

SVETE MAŠE         2. maj 2021 – 9. maj 2021 

 

Sv. maše kot so naročene in so zapisane, bodo opravljene v  naši skupnosti! 
 

 
NEDELJA 

 
5. velikonočna 

2. 5. 

  

 7.30 
       

  9.00 
10.30 
18.30 

 

za žive in rajne župljane 
+ Lojzka Okorn 
+ Julijana Peterlin 
za žive in pokojne Jakobove romarje 
+ France in Marjan Zupanc 

 

 
PONEDELJEK 

3. 5. 
 

  6.00   
  7.30 
18.30    

+ Matej Rozman 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
+ Franc Drobnič 
za Božji blagoslov in Marijino varstvo 
+ Galetova iz Grosuplja 
v čast in zahvalo angelu varuhu 

 
TOREK 

4. 5. 
 

   6.00 
   7.30 
 18.30 
   

za zdravje v družini Brus 
+ ata Alojz in + brat Alojz 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
za zdravje  // + Jože Prijatelj 

 
 SREDA 

5. 5. 
 

  6.00 
  7.30 
18.30  

    
  

po namenu Bulc 
+ Jožef Kuralt 
za odpuščanje  //  za sestrino družino 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
za Božji blagoslov in Marijino varstvo 

  
ČETRTEK 

6. 5. 
Dominik Savio 

  6.00 
  7.30 

 
18.30  

 

 v čast Mariji Pomočnici 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
+ Matej Rozman 
za duhovne poklice  //  priprošnja MP 
po priprošnji Sv. Duhu in MP za vnuke in potomce 

 
PETEK 

7. 5. 
prvi petek 

  6.00 
  7.30 
18.30 

 

v zahvalo za uslišane prošnje 
v zahvalo in čast MP 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
Katja Škerjanec  //  + Marija Kotar                

 
SOBOTA  

8.5. 
prva sobota 

  7.30 
 

  9.00 
18.30   

za žive in rajne člane mašne zveze 
+ iz družine Zore  // ++ Marija, Janez in Miha 
v čast Jezusovemu trpljenju, v zahvalo in priprošnjo 
v zahvalo in priprošnjo MP 
za uspešno in mirno zaključeno šolsko leto 

 
NEDELJA 

 
6. velikonočna 

9. 5. 

  

 7.30 
       

  9.00 
10.30 
18.30 

 

za žive in rajne župljane 
+ Lado Okorn  //  + Marija Kozlevčar, ml. 
+ Anton Zaletelj 
+ Karel Marolt in Cirila Furlan ter ++ 
Zavirškovi iz Male Račne 
+ Anton Jakopanec 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


