OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 12. september 2021
Sv. maše z ljudstvom so dovoljene do 50% zasedenosti zmogljivosti v cerkvi, 14. 5. 2021, z
upoštevanjem vseh predpisov.
Danes je 24. nedelja med letom pri nas nedelja posvetitve naše župnijske cerkve. Sv.
maše so ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. Jesenski shod bo naslednjo nedeljo 19. 9., ko bo
na Rakovniku nedelja svetniških kandidatov ob 15h molitvena ura in ob 16h sv. maša ki jo bo
vodil nadškof Hočevar. Načrtujte!
Prejšnjo soboto so naši skavti na glasbenem festivalu Skavtfest v Postojni zmagali z
najboljšo zapeto in zaigrano avtorsko pesem z naslovom »Živet«. Posnetek festivala lahko
najdete na Youtube. Čestitke našim skavtom za res lepo in navdušujočo pesem.
V ponedeljek je začetek verouka za vse razrede. Urnik verouka za to šolsko leto je objavljen
na naši spletni strani.
V sredo ob 18.30 je glasbeni odbor.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklica, družine in domovino. Ob 19.30 je srečanje birmanskih voditeljev.
V soboto je Stična mladih, ki poteka v Stični. Za udeležbo si je potrebno zagotoviti
vstopnico, ki jo dobite pri kaplanu Janezu. Jutri je zadnji dan prijave. Informacije o odhodu in
prihodu dobite ob prijavi.
Prihodnjo nedeljo je 25. med letom – pri nas obhajamo katehetsko nedeljo in nedeljo
svetniških kandidatov. Ob 10.30 je ob lepem vremenu sv. maša pri Lurški kapeli. Vabljeni
veroučenci in družine. S sabo prinesite šolske torbe za blagoslov šolskih torb. Po sv. maši je
blagoslov nove »knjigvarne Salve« v prenovljenih arkadah. Ob 15h je molitvena ura in ob 16h
sv. maša, ki jo bo vodil nadškof Stanislav Hočevar.
Prijave za otroke v programe mladinskega centra (športni treningi, pevski zbori in drugi
krožki) so odprte na naši spletni strani. V tem in prihodnjem tednu začenjamo z večino
dejavnostmi, zato pohitite z vpisom.
Oklic: Zakrament sv. zakona želita prejeti;
ženin Anže Meglen sin Marka in Vanje r. Kovačič, po poklicu kemijski ing., biva Potiskavec 5,
župnija Struge in Simona Tekavec hči Dušana in Dragice r. Vlah, po poklicu prodajni
zastopnik, biva Soussenska ul. 7, Lj. Rakovnik.

Priporočimo ta novi zakon Božji dobroti!

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. Tacijan, mučenec – Marijino ime; jutri sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni
učitelj; v torek sv. Papas, mučenec – Povišanje sv. Križa; v sredo sv. Valerijan, mučenec – Žalostna Mati
Božja; v četrtek sv. Kornelij, apež in Ciprijan, škof, mučenca; v petek sv. Robert Belarmin, škof, cerkveni učitelj; v
soboto sv. Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik; nedelja sv. Teodor Angleški, škof.

Sprejemnico Salezijanskega zavoda Rakovnik lahko obiščete vsak dan med 9.00 in 14.00 uro.

SVETE MAŠE

12. september 2021– 19. september 2021

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

12. 9.

24. med letom

PONEDELJEK
13. 9.

TOREK
14. 9.
1
SREDA
15. 9.

ČETRTEK
16. 9.

PETEK
17. 9.

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
++ družina Hribar
9.00 + Irena
10.30 + Margareta Jamnik
18.30 + Anton Osredkar, obl.
6.00 ++ iz družine Zalokar
7.30 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K1)
18.30 + Franc Prijatelj, ob. roj. d.
v zahvalo // za zdravje hčerke (K1)
+ Marko Žigon, 7.dan
6.00 + Matejka Zidar
7.30 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K2)
18.30 za zdravje hčerke (K2) // ++ iz družine Urbanija
+ Jože Zbačnik // ++ iz družine Zalokar
6.00 + Marija Plahutnik
7.30 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K3)
18.30 + Jože Kavčič // + Kristina Podržaj
po namenu // za zdravje hčerke (K3)
6.00 + Rudolf Čuk
7.30 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K4)
18.30 za žive in rajne Škerjanec in Remšak
za zdravje hčerke (K4) // ++ iz družine Dugić
za uspešno šolsko leto
6.00 v zahvalo Sv. Duhu
7.30 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K5)
18.30 + Amalija Oven // za zdravje hčerke (K5)
+ Dragica Trček

za telesno, duhovno in duševno zdravje družine in sorodstva

SOBOTA
18. 9.
NEDELJA

19. 9.

25. med letom
svetniški
kandidati

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
++ iz družine Zore
9.00 za žive in pokojne iz družine Lečevski (K6)
18.30 + Marija Žitnik, obl. // za zdravje hčerke (K6)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
++ Ivan in Rada (ž) Zajec
9.00 + Anton Zaletelj
10.30 ++ Anton in njegovi starši Osredkar
15. 00 somaševanje z nadškofom Hočevarjem
18.30 + Rado Šubelj (K1) // + Margareta Jamnik, r.d.

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

