OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 21. november 2021
Za obisk sv. maše morajo vsi verniki starejši od 12 let izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Potrdilo
morate imeti pri sv. maši pri sebi. Za nepolnoletne osebe od 12 leta dalje je za obisk sv. maše ali drugih dejavnosti
v SMC-ju dovolj od staršev podpisana izjava o samo testiranju po predpisanem postopku in da je test negativen.
Mlajši od 12 let za enkrat ne potrebujejo PCT pogoja za verouk ali obisk sv. maše. Podrobnejša navodila najdete
na strani Slovenske škofovske konference.

Danes je 34. nedelja med letom – Kristus Kralj vesoljstva. Pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo
naše športne ekipe. Po sv. maši je spletna e-kava. Pogovarjali se bomo o dobrodelnosti in
Karitasu. Sv. mašo ob 10.30 prenašamo tudi po spletu za vse tiste, ki ne morejo v živo k sv.
maši zaradi karanten in bolezni. Povezavo za sv. mašo in e-kavo najdete na naši spletni strani.
Ob 18.00 je srečanje starejše skupine za pare.

Od nas sta se poslovila Štefan Dumbović Jurčkova 50, pogreb bo v torek na Plečnikovih Žalah ob 12.30 in Janez
Kraškovic Ižanska c. 132 a, pogreb v četrtek ob 12.00 uri. Gospod daj jima večni pokoj!

V tem tednu bodo otroci pri verouku prejeli adventni koledar v pripravi na Božič.
V ponedeljek je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, vsem pevcem čestitke! Po
večerni sv. maši eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Molitev poteka v tišini. Molitev se zaključi
z Evharističnim blagoslovom.
V torek je za salezijance obletnica prihoda na Rakovnik. V ta namen imamo sobratje v
salezijanski kapeli celodnevno češčenje.
V sredo je 24. v mesecu. Spominski dan Marije Pomočnice. Sv. maše je tudi ob 9.00.
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 petek se bomo zahvalili Dominiku Dedu iz Črne Gore, ki je bil pri nas eno leto kot
prostovoljec. Hvaležni smo mu za njegovo delo in animacijo v mladinskem centru.
V soboto ob 14.00 so na Rakovniku intenzivne pevske vaje za OPZ.
Prihodnjo nedeljo je 1. adventna. Pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo letošnji birmanci. Na
koncu sv. maše je predstavitev letošnjih birmancev. Sv. mašo ob 10.30 prenašamo tudi po
spletu za vse tiste, ki ne morejo v živo k sv. maši zaradi karanten in bolezni. Povezavo najdete
na naši spletni strani. Po sv. maši je spletna nedeljska e-kava. Sv. maša tudi ob 15.00 uri.
V mladinskem centru poteka v tem tednu delavnica izdelovanje adventnih vencev. Namesto
adventnega oratorija, bodo lahko otroci in družine s pomočjo animatorja vsak dan med 16.00 in 18.00
uro izdelali iz različnih materialov svoj adventni venec.
S prvo adventno nedeljo začenjamo v mladinskem centru z adventnim korakom. Zgodbo iz
adventnega koledarja o misijonarju Mihu Drevenšku in molitvijo bomo prenašali tudi po spletu. Prav tako
bo za otroke spletni kviz na to temo. Vabljeni otroci in družine da se nam pridružite v živo ali na spletu.
V soboto, 4. decembra bo tudi našo župnijo obiskal Sv. Miklavž. Tokratno srečanje s sv. Miklavžem bo v obliki
drive-in, kar pomeni, da se boste do njega pripeljali z avtom. Na dan obdarovanja si boste lahko ogledali
Miklavžev nagovor in dramsko igro, ki jo bomo objavili na naši spletni strani. Prijavnico za Miklavževevanje najdete
na naši spletni strani. Prosimo, če se prijavite do konca novembra. Otroci so vabljeni, da tudi letos sv. Miklavžu
narišejo kakšno risbo za Miklavževo zlato knjigo. Več informacij in prijavnico najdete na naši spletni strani.

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!
Še naprej velja; obvezna maska, razkužilo, distanca 1,5m in samo zdravi brez simptomov covid-19!

Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Maver Poreški, škof, mučenec – začetek tedna Karitas; jutri sv. Cecilija
(Cilka), devica, mučenka; v torek sv. Kolumban,opat,irski misijonar; v sredo sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in
drugi vietnamski mučenci; v četrtek sv. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka; v petek sv. Valerijan Oglejski,
škof; v soboto sv. Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije; nedelja sv. Katarina Laboure, redovnica, vidkinja –
zaključek tedna Karitas.

Ob izhodih si vzemite še župnijsko glasilo »Varuj nas Mati«. Sprejemnico Salezijanskega zavoda
Rakovnik lahko obiščete vsak dan dopoldne in popoldne.
Knjigarna Salve »Knjigvarna«, je odprta tudi ob nedeljah od 8.30 – 12.00 ure..

SVETE MAŠE

21. november 2021- 28. november 2021

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

21. 11.

34. med letom
Kristus Kralj

PONEDELJEK
22. 11.

TOREK
23. 11.
SREDA
24. 11.

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Boris Kavšek
9.00 + Anton Zaletelj
10.30 + Martin Iskra
18.30 + Stanislav Čuček, obl. in + starši //+ mamo Marijo 7. d
6.00 + iz družin Sajko in Pernat
7.30 ++ Cilka in Janez Kozin ter Zdenka in Cilka Zver
18.30 + Maks Vidergar // ++ iz družine Kostanjevec
+ duhovnik Franc Drobnič, SDB
+ oče Pavel Pogačar (maša drugje)
6.00 za Božji blagoslov družine Car
7.30 ++ Angela in Anton Kupic
18.30 ++ Marija in Franc Škafar // ++ Tomo in Miro Pantić
++ starši Omahen in Korošec // + Štefan Dumbović

6.00
7.30
9.00
18.30
6.00
7.30

ČETRTEK
25. 11.

18.30

PETEK
26. 11.

6.00
7.30
18.30

SOBOTA
27. 11.
NEDELJA

28. 11.

1. adventna

7.30
9.00
18.30

(pogrebna)

za dober namen
ZA RAJNE STARŠE SALEZIJANCEV
po namenih Združenja Marije Pomočnice
++ Alojzija in Štefan Dumbović
priprošnja MP za dijake, prof. in vzgojitelje
za pogum in svetost poklicanih
za pravo odločitev
+ Danica Raspet
+ Jože Kavčič //+ Pepca Ključevšek
++ starši, brat Tone in sestra Ana Švigelj
za družino Pogačar (maša drugje)
za Božji blagoslov in varstvo družine Mate
+ duhovnik Martin Jurčak
+ Vinko Kramar (ob roj. d.)
+ Frančiška Selan, roj. Župec , 7.dan
++ Marija Rotar in Srečko Petelin // v zahvalo za službo
ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Frančiška Štritof
++ Alojzija in Anton Lavrič
+ Anton Dremelj // ++ iz družine Rupar

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++iz družine Grčar
9.00 +Rudi in Marijan Križanič
10.30 ++Ivana in Angela Pečnikar
15.00
18.30 ++starši in Jožef Menard //+ Milka Drnovšek

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

