OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 16. 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 2. nedelja med letom. Pri sv. maši ob 10.30 sodeluje veroučenci 7.r. Po sv. maši ob
10.30 je nedeljska e-kava na temo Sveto pismo in Božja beseda v mojem življenju. Po večerni
sv. maši je božični koncert vokalne skupine »Brinke«. Vabljeni! Popoldne je v Šentvidu
ŠportKat liga za nogometaše starejše selekcije. Zvečer je srečanje najprej mlajše in nato
starejše skupine za pare.
Od nas so se poslovili: Judita Petelin, Ogrinova 16. Dolga leta je bila voditeljica Karitasa na
Rakovnik. Pogreb bo v torek ob 14.00 uri na Novih Žalah. Poslovil se je tudi oče Janez
Zbačnik iz Melikove 15, pogreb bo v torek ob 9.00 uri na Plečnikovih Žalah. Poslovila se je
Marija Ota r. Mlakar iz Soussenske 9, pogreb bo v sredo ob 14.00 uri na Novih Žalah. Gospod
daj jim večni pokoj!
V ponedeljek po večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Molitev poteka v
tišini in se zaključi z Evharističnim blagoslovom.
V torek ob 20.00 katehumenat.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklice, družine in domovino. Ob 19.30 je mladinski verouk.
V petek ob 19.30 je duhovni filmski večer.
V soboto pripravlja gimnazija Želimlje in dom Janeza Boska dan odprtih vrat, ki bo tokrat
potekalo preko zoom povezave, ker boste lahko srečali in kaj vprašali sedanje dijake, učitelje in
vzgojitelje.
Prihodnja nedelja je 3. med letom in nedelja Svetega pisma. Pri sv. maši ob 10.30 sodeluje
birmanci. S strani staršev bodo prejeli Sveto pismo. Po sv. maši ob 10.30 je e-kava. Z nami bo
sestra Katja Balažic.
Prihodnji ponedeljek 24. januarja bo potekal tudi na Rakovniku Svetopisemski maraton. Kdor
želi brati Božjo besedo bo to mogoče ob 19.00 in ob 21.00 v kapeli Majcnove hiše.
Svetopisemski maraton se bo prenašal v živo preko zoom povezave in YouTube kanala.
Čez 14 dni bo potekal don Boskov dan. V petek 28. januarja bo zoom predstava Gregorja
Čušina in v soboto bo don Boskov dan za otroke s pričetkom ob 10.00. Program za otroke bo
potekal v živo na Rakovniku v manjših skupinah. Za udeležbo je potrebna spletna prijava in
PCT pogoj. Celodnevno češčenje na don Boskov dan bo v cerkvi.
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. Honorat; v ponedeljek sv. Anton, puščavnik, opat; v torek sv. Marjeta
Ogrska, kneginja, dominikanka - začetek tedna molitve za edinost kristjanov; v sredo sv. Makarij Aleksandrijski,
opat; v četrtek sv. Fabijan in Sebastjan, mučenca; v petek sv. Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka; v soboto sv.
Vincencij, diakon, mučenec; nedelja sv. Henrik Suzo, dominikanec

Priporočamo se za obnovitev naročnina za verski tisk l. 2022; Družina 130€, Ognjišče 35€, Misij.
obzorja 9€. Ob izhodih si vzemite Don Boska in preberite članek o Rakovniku; še novo župnijsko
glasilo »Varuj nas Mati«.

SVETE MAŠE

16. januar 2022- 23. januar 2022

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

16. 01.
2. med letom

PONEDELJEK
17. 01.

TOREK
18. 01.

SREDA
19. 01.

ČETRTEK
20. 01.

PETEK
21.01.

SOBOTA
22. 01.

NEDELJA

23. 01.
3. med letom

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++ družine Zalokar
9.00 + Lucija Urbanija
10.30 + Jožefa Kralj Jakšič
18.30 ++ družina Urbanija
6.00 + Cvijeta Pahljina
7.30 + Terezija Zinka Mlinar, obl.
18.30 za ozdravitev po Jezusovi krvi (1)
za Božji blagoslov mame //+ Stane Podržaj
+ Ana Slapšak, obl. (drugje) //+ Anton Dremelj (dr.)
za dušo pokojnega (drugje)
6.00 za blagoslov pri delu
7.30 v zahvalo po namenu darovalca // za ozdravitev po Jezusovi krvi (2)
18.30 + Štefka Pollak in vsi ++ iz družine
+ Judita Petelin (pogrebna) // + Ivan Zbačnik (pogrebna)
za zdravje // + Terezija Žerjav (drugje)
na čast Mariji Pomočnici (drugje)
6.00 za blagoslov odnosov med sodelavkami
7.30 ++ bratje iz družine Šeme
za ozdravitev po Jezusovi krvi (3)
18.30 + Stanislav Maček, obl. // + Ivan Bolha, st., obl.
++ bratranci Car(drugje)
6.00 na čast Materi Božji
7.30 za ozdravitev po Jezusovi krvi (4)
18.30 ++ Pavla in Jože Ciber, Janez Krašovic, Franc Pistotnik
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
+ Slavko Zurc, obl. (drugje)
6.00 + Milan Jere
7.30 + Stanislav Lenart, obl.
za ozdravitev po Jezusovi krvi (5)
18.30 ++ Ivanka in Jože Jakšič
+ Štefan Dumbovič
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Neža Starič
9.00
18.30 ++Nežka Šega in Ivana(Ž) Kozina
+Marija Černoga, obl. in ++iz družine Černoga (drugje)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Stane Okorn, obl.
9.00 ++ starša Miha in Antonija Janželj
10.30 18.30 za Božji blagoslov sina Jana
++ Tone in Tončka Černič

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

