OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 23. 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 3. nedelja med letom in nedelja Svetega pisma. Pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo
birmanci. S strani staršev bodo prejeli Sveto pismo. Po sv. maši ob 10.30 je e-kava. Z nami bo
sestra Katja Balažic. Popoldne je v Šentvidu ŠportKat liga v nogometu za starejšo selekcijo.
Od nas sta se poslovila: Marta Kraljič r. Drnovšek, Ižanska c. 178; Milan Jeršin, Jalnova 55,
pogreb bo v torek ob 14.00 uri na Rudniku in po pogrebu je takoj sv. maša. Gospod daj jima
večni pokoj!
V ponedeljek je 24. v mesecu zato je sv. maša tudi ob 9.00. Zvečer 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 in ga boste lahko
spremljali na zoom povezavi ali YouTube kanalu. Povezava bo objavljena na naši spletni strani.
Po večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Molitev poteka v tišini in se
zaključi z Evharističnim blagoslovom.
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 bo ob don Boskovem dnevu zoom predstava Gregorja Čušina z naslovom:
Če bi bil škof... Povezava bo objavljena na naši spletni strani. Po predstavi se priporočamo za
prostovoljne prispevke.
V soboto bo don Boskov dan za otroke med 10.00 in 13.00 uro na zoom povezavi. Animatorji
pripravljajo za otroke delavnice, ples, veliko igro, molitev. Več navodil in povezavo najdete na
rakovnik.si
Hkrati poteka v soboto celodnevno češčenje v naši župniji. Okvirni razpored vodenja
posameznih ur je na oglasni deski. Češčenje poteka od 8.00-12.00 in od 15.00 do 18.30.
Kadarkoli v tem času ste vabljeni k molitvi. Otroci in družine don Boskovega dne ste vabljeni na
češčenje popoldne ob 16.00 in po njem bo v mladinskem centru pripravljeno sladko
presenečenje.
Prihodnja nedelja je 4. med letom, don Boskova nedelja. Sv. mašo ob 10.30 vodi ravnatelj
salezijanske skupnosti Peter Končan. Pri sv. maši sodelujejo animatorji. Po sv. maši ob 10.30
je e-kava. Naša gosta bosta mlada salezijanca Tomaž Stojc in Vili Svarc. Sv. maša je tudi ob
15.00 uri z molitvijo za srečno zadnjo uro, ker je zadnja v mesecu. V Mariboru pa je zunanja
slovesnost sv. Janeza Boska ob 15.00, sv. mašo vodi naš g. inšpektor Marko Košnik.
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. Henrik Suzo, dominikanec; v ponedeljek sv. Frančišek Saleški, škof,
cerkveni učitelj; v torek sv. Ananija iz Damaska, spreobrnitev apostola Pavla - sklep tedna molitve za edinost
kristjanov; v sredo sv. Timotej in Tit, škofa; v četrtek sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink; v petek sv.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj; v soboto sv. Konstancij, škof; nedelja sv. Hijacinta Mariscotti,
tretjerednica.

Priporočamo se za obnovitev naročnina za verski tisk l. 2022; Družina 130€, Ognjišče 35€, Misij.
obzorja 9€.

SVETE MAŠE

23. januar 2022- 30. januar 2022

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

23. 01.
3. med letom

PONEDELJEK
24. 01.

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Stane Okorn, obl.
9.00 ++ starša Miha in Antonija Janželj
10.30 ++ iz družine Zrnec
18.30 za Božji blagoslov sina Jana
++ Tone in Tončka Černič
6.00
7.30
9.00
18.30

TOREK
25. 01.

6.00
7.30
18.30

SREDA
26. 01.

6.00
7.30
18.30

ČETRTEK
27. 01.

6.00
7.30
18.30

PETEK
28.01.

6.00
7.30
18.30

SOBOTA
29. 01.
NEDELJA

30. 01.

DON BOSKOVA

4. med letom

7.30
9.00
18.30

+ Judita Petelin
+ Janez Zbačnik // v zahvalo po namenu darovalca
po namenu Združenja Marije Pomočnice
za pogum in svetost poklicanih // + Alojz in Amalija Oven
+ Pavle Repar, 30.dan // po namenu (drugje)
+ Peter Soklič
za zdravje //+ Minka Košmrlj
+ Judita Petelin, 7.dan //+ Terezija Žerjav
+ Ivan Zbačnik, 7.dan // + Albina in Franc Dolničar
+ Ana Ficko, 30.dan(drugje) //s. Tereza in brat Hubert (drugje)
po namenu darovalca
+ Ana Kastelic //v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje
+ Maks Vidergar
// + Marija Ota, 7.dan
+ Martin Iskra // ++ sestri in starša Boben(drugje)
++ Car(drugje) // + Marija Jaklič(drugje)
po namenu darovalca
+ Judita Petelin //+ Anton Habjan
+ Lucija Urbanija // za atkovo zdravje
+ Ana Ficko(drugje)
+ svak Alfred in svakinja Katarina(drugje)
po namenu darovalca
+ Judita Petelin // za sorodnike
+ Antonija Pelko, obl.
+ Milena Kristan //+ Jožefa Veličevič (drugje)
ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Julijana Zidar
++ Stane in Matej Podkrižnik
+ Silvester Knap // po namenu (drugje)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++ Ivan in Rada(Ž) Zajec
9.00 + Julijana Zidar, obl. in + Julka
10.30 v zahvalo in priprošnjo
15.00 v zahvalo na č. škofu Vovku
18.30 + Vida Nahtigal, 30.dan

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

