OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 11. september 2022
Danes je 24. nedelja med letom - pri nas nedelja posvetitve naše župnijske
cerkve. Jesenski romarski shod bo popoldne ob 15.00.
V ponedeljek začenjamo z veroukom. Urnik verouka je na oglasnih deskah in na
spletu. Vsem veroukarjem želimo blagoslovljeno veroučno leto.
V ponedeljek zvečer ob 19.00 bo srečanje Župnijske karitas, ob 20.00 pa Župnijskega
pastoralnega sveta.

V ponedeljek je po večerni sveti maši molitev pred Najsvetejšim v tišini!
V četrtek je uro pred večerno sveto mašo molitev pred Najsvetejšim.
V soboto je vseslovensko srečanje mladih v Stični »Stična mladih« - Izberi vihar.
Obvezna je prijava in nakup vstopnic, ki jih dobite pri kaplanu Janezu. Iz Rakovniške
železniške postaje odpelje vlak ob 9.05. Stroške prevoza krije Salezijanski mladinski
center. Vstopnina za Stično mladih je 10€.

Prihodnja je 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov (LJ, NM,
KP), v stolnici: ob 15.00 molitvena ura in nato sveta maša. Pri nas katehetska
nedelja. Pri sveti maši ob 10.30 bodo sodelovali veroukarji. Pri sveti maši bo tudi
blagoslov šolskih torb. Lepo vabljeni veroukarji in njihovi starši.
Vabljeni k vpisu v dejavnosti SMC-ja. Na spletu najdete prijavnice in vse druge
informacije o športnih treningih, krožkih in pevskih zborih.
V petek zvečer ob 19.30 bo v SMC-ju slovo od do sedaj zaposlenih Kristine in
Kaje ter pozdrav novo zaposlenima Klavdiji in Blažu. Vabljeni vsi, ki bi jih radi
pozdravili in se z njimi poveselili.
Nadaljujemo z »Zbiralno akcijo hrvaških kun« za sofinanciranje obnove cerkve
ob 100-letnici posvetitve svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku. Zbiranje
darov je v sprejemnici Majcnove hiše na Rakovniku. Nabiralnik je tudi zadaj pri
izhodu iz cerkve. Več o akciji si preberite na plakatih. (Odbor za zbiranje
sredstev)
Mešani pevski zbor naše župnije, vljudno vabi v svoje vrste nove pevce, ki
imajo veselje do petja in glasbe, da se nam pridružijo na pevskih vajah ob sredah
od 20.00 do 21.30 v rotundi SMC. Pojemo ob nedeljah pri maši ob 9.00 in drugih
cerkvenih slovesnostih. V zbor prinesite dobro voljo in ljubezen do cerkvene
glasbe – kanček smisla za potrpežljivost in odgovornost za medsebojno
razumevanje, da bomo Bogu zapeli Novo pesem! Dobrodošli.
Ob izhodih je na voljo novo glasilo »Varuj nas Mati«!
Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Prot in Hijacint, mučenca; v ponedeljek Marijino ime; v
torek sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj; v sredo Povišanje sv. Križa; v četrtek Žalostna
Mati Božja; v petek sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca; v soboto sv. Robert
Bellarmino, škof, cerkveni učitelj; v nedeljo sv. Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik.

SVETE MAŠE

od 11. do 18. septembra 2022

Sv. maše kot so naročene in so zapisane, bodo opravljene v naši skupnosti!
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7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
po namenu darovalca
9.00 ++ starši Snoj
10.30 + Martin Iskra
15.00 18.30 + Srečko Anžur
6.00 + Franc Urbančič (K1)
7.30 v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje
v zahvalo Mariji Pomočnici za 30 let zakona
18.30 + Irena
+ Marija Levašič, obl.
za duhovne in redovne poklice (K1)
6.00 + Franc Urbančič (K2)
7.30 za vse sorodnike
za vse pokojne, ki so potrebni Božje pomoči
18.30 ++ Julija in Ciril Kržišnik
++ Slavka in Vinko Sladič
+ Ana Krušič, 7. dan
// po namenu
za duhovne in redovne poklice (K2)
6.00 v zahvalo in priprošnjo Mariji za varstvo Marinke Jevnikar in družine
7.30 + Matejka Zidar
za blagoslov in v čast M. Pomočnici za mladoporočenca
18.30 + Dragica Trček, ob roj. dnevu
++ iz družin Žabjek in Čepon
+ Franc Urbančič (K3)
za duhovne in redovne poklice (K3)
6.00 + Franc Urbančič (K4)
7.30 po namenu // ++ iz družine Zalokar
18.30 ++ Kristina in Stane Podržaj
+ Vida Špelič
//po namenu
+ Frane Puntar
za duhovne in redovne poklice (K4)
6.00 + Franc Urbančič (K5)
7.30 po namenu
++ iz družine Skubic
18.30 + Tatjana Kokalj
za srečen porod in zdravje v družini
za duhovne in redovne poklice (K5)
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
v zahvalo in prošnjo za zdravje
9.00 + Franc Urbančič (K6)
18.30 za zdravje in srečo Gregorja Klemenčiča in njegove družine
za duhovne in redovne poklice (K6)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
za zakon Monike (K1)
9.00 ++ Jože in starši Menard
10.30 ++ Stane in Malči Strnad
18.30 + Marija Žitnik, obl.

