OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 09. januar 2022
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 nedelja praznik Jezusovega krsta. Po sv. maši ob 10.30 je nedeljska e-kava. Naši
gostje bodo športni trenerji naših ekip. Popoldne potekajo tekme ŠportKat lige v Želimljem
odbojka za dekleta in v Šentvidu nogomet za mlajšo selekcijo. Zvečer je srečanje mlajše
skupine za pare.
Od nas se je še poslovila Ana Marija Sadar r. Hrovat, iz Ilovškega štradona 21. Gospod daj ji
večni pokoj!
V tem tednu poteka verouk spet normalno po urniku.
V ponedeljek ob 18.00 je športni odbor, ob 19.15 je Karitas; ob 20.00 je seja ŽPS-ja. Po
večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Molitev poteka v tišini. Molitev se
zaključi z Evharističnim blagoslovom.
V torek ob 20.00 katehumenat.
V sredo ob 20.00 je srečanje voditeljev poletnega oratorija.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklice, družine in domovino.
V petek začenjamo v Veržeju vikend za usposabljanje za animatorje. Za udeležbo na vikendu
je obvezen PCT pogoj. Pred odhodom se bomo vsi pripravniki in animatorji samotestirali.
Odhod z Rakovnika je z avtobusom ob 15.30. Začenja se zimovanje za Skavte Vovčiče.
V soboto popoldne ob 16.30 je srečanje za ministrante.
Prihodnja nedelja je 2. med letom. Pri sv. maši ob 10.30 sodeluje veroučenci 7.r. Po sv. maši
ob 10.30 je nedeljska e-kava. Zvečer je srečanje starejše skupine za pare.
Velja zahvala ob letošnji koledniški akciji za vašo velikodušnost, kakor tudi ob adventni akciji
otroci za otroke iskren Bog plačaj!
Hvala otrokom, ki ste zbirali denar za lačne otroke po svetu in vsem drugim, ki ste v koledniški
akciji velikodušno darovali za podporo Slovenskih misijonarjev po svetu. Projekti naših
misijonarjev so opisani v koledniških letakih. Vsem iskren Boglonaj.
Otroci, ki ste redno obiskovali božično 9-dnevnico, koledniki ter tisti, ki ste reševali adventni
kviz boste pri svojih katehetih in katehetinjah prejeli strip o don Bosku in ovčko za v jaslice za
vsako dejavnost.
Z vladnim odlokom je za udeležbo v cerkvi obvezno 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. Hadrijan, opat; v ponedeljek sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj; v torek
sv. Pavlin Oglejski II., škof; v sredo sv. Tatjana, mučenka; v četrtek sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj; v
petek sv. Odon (Oton), prior v Jurkloštru; v soboto sv. Absalom, koprski škof; nedelja sv. Honorat, škof

Priporočamo se za obnovitev naročnina za verski tisk l. 2022; Družina 130€, Ognjišče 35€, Misij.
obzorja 9€.
Ob izhodih si vzemite novo župnijsko glasilo »Varuj nas Mati«.
Statistika življenja naše župnije v letu 2021. (preberi samo poudarjeno)

SVETE MAŠE

09. januar 2022- 16. januar 2022

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

09. 01.
Jezusov krst

PONEDELJEK
10. 01.

TOREK
11. 01.

SREDA
12. 01.

ČETRTEK
13. 01.

PETEK
14.01.

SOBOTA
15. 01.
NEDELJA

16. 01.
2. med letom

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++ Marjeta in Jože Kemperle
9.00 + Silva Jontes
10.30 za zdravje malega Jana
18.30 + Ivanka Žunta
6.00 za zdravje mame
7.30 +Marija Petrišič, 30.dan // po namenu
18.30 ++Neža, Tončka in Andrej Selan
+Andraž Žvab in Terezija Potokar
v pripr.Sv.Duhu za prava spoznanja in ravnanja(drugje)
6.00 v zahvalo Mariji za vse blagre, ki jih prejemamo
7.30 za zdravje in Božje varstvo //za dober namen
18.30 +Marta Petauer,obl. in ++iz družine Petauer
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
+Terezija Žerjav(drugje // + Vojko Anžlovar(drugje)
+Anton Blatnik(drugje)
6.00 +Ana Ficko
7.30 +Janko Luža
//++ iz družine Černe
18.30 ++Lužar in Podbevšek
+Marija Bambič //+Ana Marija Sadar, 7.dan
++sestri Boben in starši(drugje)
+Martin Iskra(drugje) //+Marija Kordiš(drugje)
6.00 po namenu
7.30 po namenu
// za dober namen
++Justi in Stane Šerjak
18.30 +Jožefa Trškan, 30.dan
za domače in prijatelje; za teles. duš.in duh. zdravje(drugje)
+Vida Nahtigal, 7.dan (drugje)
+Jože Kušar,obl; za žive in ++Kušarjeve(drugje)
6.00 +Matejka Zidar
7.30 ++Dana Rogelj in Slavka Pavšek
18.30 ++iz družine Šeme
+Emil Jan, obl.
+teta Terezija Hočevar
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ +starši Sivec in Javornik
9.00 +oče Ljubomir Kastelec
18.30 +Franc Štembal, 30.dan (drugje)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++družine Zalokar
9.00 +Lucija Urbanija
10.30 18.30 ++družina Urbanija

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

