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Za obisk Sv. maše morajo vsi verniki starejši od 15 let izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani). Potrdilo morate imeti pri sv. maši pri sebi. Za
sv. maše ali drugih dejavnosti v SMC
predpisanem postopku in da je test negativen. Mlajši od 15 let za
verouk ali obisk sv. Maše. Podrobnejša navodila najdete na strani Slovenske škofovske konference.
 

Danes je 28. nedelja med letom
misijonarja iz Ugande. Po pol enajsti sv. maši je v SMC
obrazi mladih iz poletnega oratorija in varstva. Na Rakovniku so danes Skavtski p
14.00 je skupna sv. maša. 
 

Od nas  se je  poslovila  Alojzija Presi
ji večni pokoj! 
 

V tem tednu je v mladinskem centru vsak popoldne med 16.00 in 18.00 uro delavnica 
izdelovanja rožnih vencev. Vabljeni otroci in starši.
V torek ob 20.00 uri je začetek Katehumenata na Rakovniku.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne 
poklice, družine in domovino. Ob 19.30 je mladinski verouk. V gradu je ve
V petek ob 19.30 je slavilni večer za mlade v naši kapeli in po njej družabno sre
V soboto je v Celju srečanje Salezijanske mladine od 15.00 do 21.00. Tema sre
imam tebe, sebe. Na programu so delavnice, gost in slavilni ve
Janez. 
 

Prihodnjo nedeljo je 29. med letom. 
pričetku sinode v Nadškofiji Ljubljana! Lepo vabljeni!
Ministranti pred cerkvijo prodajajo sre
 

Čez 14 dni se z animatorji odpravljamo na 
namenjen druženju in pripravi programov. Prijave bodo odprte sredi tega tedna.
 

Z vladnim odlokom je za udeležbo v cerkvi izpolnjevanje pogojev PCT, prosimo, da to 
upoštevate, ker ne želim kakršnih koli posledic, za vas osebno, župnik
 

Še naprej velja;  obvezna maska, razkužilo, distanca in samo zdravi brez simptomov covid
 

Godovi v tem tednu: danes goduje sv. 
Maksimiljan Celjski, mučenec; v sredo sv. Gerard, vitez; v 
Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena u
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec. 
 
 

Sprejemnico Salezijanskega zavoda Rakovni
Knjigarna Salve »Knjigvarna«, ki je bila 
8.30 – 12.00 ure. 
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Nedelja, 10. oktober 2021

Za obisk Sv. maše morajo vsi verniki starejši od 15 let izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani). Potrdilo morate imeti pri sv. maši pri sebi. Za nepolnoletne osebe od 15 leta dalje je za obisk 
sv. maše ali drugih dejavnosti v SMC-ju dovolj od staršev podpisana izjava o samo
predpisanem postopku in da je test negativen. Mlajši od 15 let za enkrat ne potrebujejo PCT pogoja za 

i obisk sv. Maše. Podrobnejša navodila najdete na strani Slovenske škofovske konference.

. nedelja med letom. Med nami pozdravljamo mladega 
Po pol enajsti sv. maši je v SMC-ju odprtje foto razstave na tem

obrazi mladih iz poletnega oratorija in varstva. Na Rakovniku so danes Skavtski p

Alojzija Presiček r. Lakner iz Ul. Marije Drakslerjeva 11. Gospod daj 

je v mladinskem centru vsak popoldne med 16.00 in 18.00 uro delavnica 
. Vabljeni otroci in starši. 

etek Katehumenata na Rakovniku. 
erno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne 

Ob 19.30 je mladinski verouk. V gradu je več
čer za mlade v naši kapeli in po njej družabno sre

anje Salezijanske mladine od 15.00 do 21.00. Tema sre
imam tebe, sebe. Na programu so delavnice, gost in slavilni večer. Prijave sprejema kaplan 

Prihodnjo nedeljo je 29. med letom. Ob 16.00 uri  vabljeni v našo stolnico k sv.
etku sinode v Nadškofiji Ljubljana! Lepo vabljeni! 

pred cerkvijo prodajajo srečke za misijonsko tombolo! 

rji odpravljamo na animatorski vikend v Ankaran. Vikend je 
namenjen druženju in pripravi programov. Prijave bodo odprte sredi tega tedna.

Z vladnim odlokom je za udeležbo v cerkvi izpolnjevanje pogojev PCT, prosimo, da to 
upoštevate, ker ne želim kakršnih koli posledic, za vas osebno, župnik

obvezna maska, razkužilo, distanca in samo zdravi brez simptomov covid

v tem tednu: danes goduje sv. Danijel (Danilo), škof; jutri sv. Janez XXIII., papež; v torek 
v sredo sv. Gerard, vitez; v četrtek sv. Gavdencij (Veselko), škof; v petek sv. 

Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica; v soboto sv. Hedvika, kneginja, redovnica;
 

Salezijanskega zavoda Rakovnik lahko obiščete vsak dan med  8
, ki je bila blagoslovljena v nedeljo je odprta 
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nepolnoletne osebe od 15 leta dalje je za obisk 

ju dovolj od staršev podpisana izjava o samo testiranju po 
enkrat ne potrebujejo PCT pogoja za 

i obisk sv. Maše. Podrobnejša navodila najdete na strani Slovenske škofovske konference. 

Med nami pozdravljamo mladega sobrata Cypriana 
ju odprtje foto razstave na temo, 

obrazi mladih iz poletnega oratorija in varstva. Na Rakovniku so danes Skavtski prehodi, ob 

iz Ul. Marije Drakslerjeva 11. Gospod daj 

je v mladinskem centru vsak popoldne med 16.00 in 18.00 uro delavnica 

erno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne 
Ob 19.30 je mladinski verouk. V gradu je večer SKG. 

er za mlade v naši kapeli in po njej družabno srečanje. 
anje Salezijanske mladine od 15.00 do 21.00. Tema srečanja je: Rad 

er. Prijave sprejema kaplan 

Ob 16.00 uri  vabljeni v našo stolnico k sv. maši ob 

v Ankaran. Vikend je 
namenjen druženju in pripravi programov. Prijave bodo odprte sredi tega tedna. 

Z vladnim odlokom je za udeležbo v cerkvi izpolnjevanje pogojev PCT, prosimo, da to 
upoštevate, ker ne želim kakršnih koli posledic, za vas osebno, župnika in župnijo! 

obvezna maska, razkužilo, distanca in samo zdravi brez simptomov covid-19!  

jutri sv. Janez XXIII., papež; v torek  sv. 
etrtek sv. Gavdencij (Veselko), škof; v petek sv. 

iteljica; v soboto sv. Hedvika, kneginja, redovnica;  nedelja sv. 

ete vsak dan med  8.00 in 14.00 uro. 
odprta tudi ob nedeljah od 



 
 
 
 

SVETE MAŠE         10. oktober 2021– 17. oktober 2021 

 

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

 
NEDELJA 
10. 10. 

 

28. med letom 
 

  

  

7.30 
  

  9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij 

+ Jožefa Povirk 
++ Frančišek in Marija Zrnec 
za blagoslov zakona z otroki 
++ Janko, Albin in Pepca Zavodnik 

 
    PONEDELJEK 
         11. 10. 

 

  6.00  
  7.30 
18.30   

++ Franc in Jože Prijatelj 
+ Marija Vrečar 
++ starši Terselič in Papež 
+  Martin Iskra    //++ Julija in Ciril Kržišnik 
++ Franc Drobnič, Stane Janežič, Tone Zaletelj, Tone Erbida  
(maša drugje) 

 
TOREK 
12. 10. 

 

   6.00 
   7.30 
18.30  

++ Marinka in njena družina 
+ Ana Dolinar 
+ Maks Vidergar 
++ iz družine Krznar 
+ Majda Mesar     //+ Jože Grzin (maša drugje) 

 
SREDA 
13. 10. 

 

  6.00 
  7.30 
18.30  

    

+ Francka Malež 
++ starši Kozlevčar  //+  Milica Saražin 
+ Ema Pislak    //+ Stane Tkalčič 
za pomoč pri odpravi razvade 
+ Milka Grzin  (maša drugje) 

  
ČETRTEK 

14. 10. 

  6.00 
  7.30 
18.30  

+ Matejka Zidar 
++ starši Jančar 
+ Amalija Oven   //  + Emil Jan 
za uspeh in zdravje 
za zdravje (maša drugje) 

 
PETEK 
15. 10. 

 

  6.00 
  7.30 
18.30 

v dober namen 
na čast Sv. Duhu za Matica 
+ Peter Borštnik  //  ++ Matej in Stane Podkrižnik 
+ Dušan Mlakar 

 
SOBOTA  

16. 10. 
 

   

  7.30 
 

  9.00 
18.30  

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 
++ starši Jalovec 
+ Terezija Prek 
++ Antonija in Alojz Bradač 
+ Rada(Ž)  Zajec 

 
NEDELJA 
17. 10. 

 

28. med letom 
 

  

  

7.30 
  

  9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij 

+ Karel Nograšek, obl. in ++iz druž. Bartol 
+ Anton Zaletelj 
++ iz družin Trontelj, Oven in Anželič 
za zdravje in bož. varstvo družin Krznar in Klemenčič 

 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 


