OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 20. november 2022
Danes je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva in začetek tedna Karitas. Popoldne je
ŠportKat liga za starejše nogometaše.

V ponedeljek je po večerni sveti maši molitev pred Najsvetejšim v tišini!
V torek je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Vsem pevcem iskrena hvala za
sodelovanje pri bogoslužju.
V sredo se salezijanci spominjamo obletnice prihoda prvih salezijancev na Rakovnik. V
ta namen imamo sobratje v salezijanski kapeli celodnevno češčenje.
V sredo zvečer ob 20.00 vabljeni na dobrodelni koncert »Klic dobrote« za družine v
stiski v dvorano Golovec, v Celje.
V četrtek je 24. v mesecu. Spominski dan Marije Pomočnice in blagoslov Marije
Pomočnice. Sv. maša je tudi ob 9.00. Uro pred večerno sveto mašo je molitev pred
Najsvetejšim.
V petek zvečer ob 20.00 bo srečanje bralcev božje besede z g. Sebastjanom Likarjem.
Vabljeni bralci božje besede, pa tudi novi so dobrodošli.
V Antonovem domu na Viču je ob 19.00 še zadnja ponovitev dramske igre naših
igralcev »Vrt zemeljskih naslad plesen«.
V soboto je v mladinskem centru Adventni oratorij in izdelovanje adventnih venčkov s
pričetkom ob 10.00 in zaključkom ob 14.00. Za material za delavnico bo poskrbljeno.
Poleg delavnice bo za otroke organizirana igra, malica in molitev. Več informacij je na
spletu.
Prihodnja nedelja je 1. adventna – nedelja Karitas. Nedeljska nabirka bo za Karitas.
Pri sv. maši ob 10.30 je predstavitev letošnjih birmancev.

Popoldne ob 16.00 bo v župniji Lj. Vič srečanje članov Župnijskih pastoralnih
svetov naše dekanije. Vabljeni.
V tem tednu bodo otroci pri verouku prejeli adventni koledar v pripravi na Božič.

S prvo adventno nedeljo začenjamo v mladinskem centru z adventnim
korakom. Vsak dan bodo animatorji brali zgodbo iz adventnega koledarja ob
17.20. Vabljeni otroci in družine da se nam pridružite.
V ponedeljek, 5. decembra, ob 16.30, nas bo v župnijski cerkvi obiskal sv.
Miklavž. Prijave sprejemamo v sprejemnici Majcnove hiše od ponedeljka naprej.
Več informacij je na spletu.
Na voljo je nova številka župnijskega glasila Varuj nas Mati.
Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Edmund, kralj; v ponedeljek Darovanje Device Marije; v
torek sv. Cecilija, devica, mučenka; v sredo Klemen I., papež, mučenec; v četrtek sv. Andrej
Dung-luc, duhovnik in drugi vietnamski mučenci; v petek sv. Katarina Aleksandrijska, devica,
mučenka; v soboto sv. Valerijan Oglejski, škof; v nedeljo sv. Modest in Virgil, škofa, apostola
Karantanije.

SVETE MAŠE

od 20. do 27. novembra 2022

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

20. 11.
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

PONEDELJEK
21. 11.

TOREK
22. 11.

SREDA
23. 11.

ČETRTEK
24. 11.

PETEK
25. 11.

SOBOTA
26. 11.

NEDELJA

27. 11.
1. ADVENTNA
NEDELJA

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
prošnja za hitro ozdravitev mame Slave Zamljen
9.00 + Judita Petelin (dar dr. Maček)
10.30 ++ starša Šerjak
18.30 + Venceslav Zupančič
6.00 po namenu za Žana
7.30 18.30 + Judita Petelin
+ Stanislav Čuček, obl. ter pok. starši Čuček in Fras
za ozdravitev
za zdravje in ozdravitev
6.00 ++ Jože in Stanislava Strajnar
7.30 18.30 ++ Cecilija in Ivan Vinčec
+ Metodij Rigler
v zahvalo za uspešno opravljeno maturo
6.00 7.30 ++ stari starši Semenič in vnuk Ivan
18.30 ++ Marija in Franc Škafar
++ Angela, Anton in ostali pokojni Kupicovi
+ Vinko Špelič
v zahvalo za zdravje
6.00
7.30
9.00
18.30

v zahvalo po namenu darovalca
po namenu Združenja Marije Pomočnice
++ Boštjančič in Ogrin
++ Šeme in Hrovat
priprošnja Mariji Pomočnici za dijake, študente, vzgojitelje
in profesorje

6.00 7.30 za rajne starše Salezijancev
18.30 + Pepca Ključevšek, obl.
+ Ciril Fortuna, 7. dan
v zahvalo
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
++ starši in ostali pokojni iz družin Merc in Šega
9.00 v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
18.30 + Vinko Kramar

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
v zahvalo in pomoč
9.00 ++ Alojzija in 2 Jožeta Vrečar
10.30 ++ Ivana (ž) in Angela Pečnikar
18.30 ++ Marjan in Rudi Križanič
7.30

