OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 18. julij 2021
Sv. maše z ljudstvom so dovoljene do 50% zasedenosti zmogljivosti v
cerkvi, 14. 5. 2021, z upoštevanjem vseh predpisov.
Danes je 16. med letom. Sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. Pri sv.
maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 2. tedna oratorija
Hvala Tini in Aljažu za uspešno vodenje 2. tedna oratorija. Hvala tudi vsem
voditeljem skupin in animatorjem. Drugi teden oratorija je pod njihovim vodstvom
lepo uspel. Iskrena hvala tudi vsem dobrotnikom in sponzorjem. Oratorijski
časopis 2. tedna lahko dobite v sprejemnici Majcnove hiše.
Jutri začenjamo 3. teden oratorija. Vstopno mesto na oratorij je zaradi obnove
ceste do cerkve zadaj na makadamskem parkirišču pri balinišču. Na tem mestu
bodo animatorji, ki bodo otroke vsak dan usmerili naprej v posamezne skupine.
Voditelja 3. tedna oratorija sta Klavdija in Andraž. Vse priporočamo v molitev.
Danes ob 17.00 je sestanek za animatorje 3. tedna oratorija pri Lurški kapeli.
Oratorijska sv. maša je v četrtek ob 9.00 pri Lurški kapelici.
Za 4. teden oratorija je še nekaj prostih mest za prijavo na oratorij.
Na Pohorju se je zaključil 1. uskovniški teden na katerem je bilo tudi nekaj
naših animatorjev.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
V petek je zaključek 3. tedna oratorija.
Prihodnja nedelja je 17. med letom – Krištofova nedelja. Sv. maše so ob
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. Pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 3.
tedna oratorija. Po sv. mašah bo blagoslov vozil, svoj dar za srečno prevožene
kilometre boste ob izhodu lahko namenili MIVI in ob tem prejeli nalepko.
-Z radia Ognjišča smo prejeli nekaj brezplačnih izvodov Revije PRO, ki je ob 30. obletnici

samostojne Slovenije obarvana domovinsko. V njej boste lahko prebrali tudi, zakaj znani
Slovenci prikimavajo dejstvu, da je lepo živeti v Sloveniji.

Dekanijsko romanje v Beograd in Novi sad je od 29 do 31. julija. Organizira
župnija vič, kjer se lahko tudi prijavite na romanje.
Sv. maše so z ljudstvom ob upoštevanju vseh omejitev. V naši cerkvi to pomeni,
da je lahko po novem vsaka druga klop ob upoštevanju vseh predpisov; obvezna
maska, razkužilo, distanca in samo zdravi brez simptomov covid-19!
Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Friderik (Miroslav), škof; jutri sv. Arsenij Veliki, puščavnik; v torek
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka; sreda sv. Danijel (Danilo), prerok; četrtek sv. Marija Magdalena,
spokornica; petek sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope; v soboto sv. Krištof, mučenec;
nedelja sv. Jakob Starejši, apostol.

Nedelja zakoncev jubilantov bo prvo nedeljo v septembru 5. 9. 2021.
Sprejemnico Salezijanskega zavoda Rakovnik lahko obiščete vsak dan med 9.00 in
14.00 uro.

SVETE MAŠE

18. julij 2021 – 25. julij 2021

Sv. maše kot so naročene in so zapisane, bodo opravljene v naši skupnosti!
NEDELJA
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16. med letom
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Krištofova
nedelja

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Jožko in MiIan Hrastnik
9.00 + Stane Trlep
10.30 + Ivanka Žuntar in sestre, bratje
18.30 + Anica Paller
7.30
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po namenu
++ Alojz in Marija Potokar
ZA NAŠE RAJNE (10) // v zahvalo in priprošnjo Mariji
za druž. Mate, za Božje varstvo in blagoslov (maša drugje)
v čast nadangelu Mihaelu (maša drugje)
+ Danilo Bursi (izg. Burzi)
za duše v vicah
+ Metod Škerjanec
za Božjo pomoč in blagoslov za Petro
za zdravje na duši in telesu po nam(maša drugje)
+ starši Malež
za ozdravitev notranjih ran
+ Janko Strgar, 1.obl.
++ Štefan Dimnik in Žiga Anžič
po namenu (maša drugje)
za Marijo, Janeza in Miha
++ iz družine Porok
+ Magdalena Ocvirk // + Ludvik Ješevnik
po namenu v Božje roke (maša drugje)
za Petrino zdravje
+ Marjan Jevnikar
+ Marija Godec // + Franc Snoj
ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
v priprošnjo Mariji Pomočnici za vnuka
za ozdravitev dojenčka
po namenih Združenja Marije Pomočnice
+ Zdenka Istenič // + Damjan Slapšak, obl.

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
++ iz družin Zupan, Jesih in Jamnik
9.00 ++ Tone in Marija Štiherle
10.30 ++ Hermina Skubic in Julij
18.30 +Jožica Jagrič, obl.
7.30

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

