
 
 

O Z N A N I L A  
  ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK 

 

  Nedelja, 02. december 2018 
 

Danes nedelja je 1. adventna – je tudi nedelja Karitasa, zato je 

nabirka je namenjena za Karitas. Hvala vam! Pri vseh sv. mašah je blagoslov 

adventnih venčkov. Pri sv. maši ob 10.30 se bodo predstavili letošnji birmanci, izbrali 

si boste lahko tudi enega birmanca, da boste zanj molili kot duhovni boter.  

Danes je na Viču bo ob 16.00 dekanijsko srečanje ŽPS-jev.  

Od nas se je poslovila: Alojzija  Dumbovič iz Jurčkove 50. Gospod daj ji večni pokoj!  

Hvala gospem, ki so v preteklem tednu pletle advente vence, da so darovale svoj čas 

in dobro voljo. Hvala tudi animatorjem, ki so pripravili včerajšnji adventni oratorij in 

gospem, ki so pomagale v kuhinji. 

V ponedeljek ob 19.00 katehetski odbor, ob 19.15 uri je skupina za žene. 

V torek po večerni sv. maši  v hišni kapeli molitev za vse ljudi v stiski; ob 19.15 

sestanek za starše veroučencev 5. raz.; ob 19.30 v rakovniškem gradu Srečanje z 

Bogom – kateheza za mlade od 18 let naprej, ki jo vodi Klemen Balažič, tokratna tema 

je Ustvarjeni za srečo.  

V torek 19.00 uri vabljeni na adventni večer v Galerijo Družina na Krekovem trgu v 

Ljubljani, v pripravi revije Magnificat.  S pesmimi bo nastopila naša župljanka Marta 

Marolt, adventni nagovor  pa bo imel br. Miran Špelič 

V sredo ob 16.30 miklavževanje za otroke v cerkvi; vstopnice lahko še dobite v 

sprejemnici Majcnove hiše ali pri katehetih; ob 19.30 biblična skupina. 

V četrtek  uro pred mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in 

domovino.  

V petek – prvi petek; posvetitev Jezusovem srcu, obiska bolnikov na domu. 

Od petka do sobote bodo duhovne vaje za ministrante v Želimljem, ministranti se za 

udeležbo na duhovnih vajah prijavite pri kaplanu Janezu. 

V soboto praznik Brezmadežno spočetje Device Marija sv. maše ob 7.30, 10.00 in 

18.30 uri; je tudi prva sobota v mesecu. Karitas vabi starejše ob 10h k sv. maši! 

Prihodnja nedelja je 2. adventna pri sv. maši ob 10.30 pojejo otroci prve triade; ob 

14.00 srečanje Vera in luč; ob 19.30 predavanje Boštjana Harija »zdravje in 

zakramenti«. Pri vseh sv. mašah bodo dijaki Gimnazije Želimlje prodajali voščilnice. 
Godovi v tem tednu: Danes je goduje  sv. Bibijana, mučenka; jutri sv. Frančišek Ksaver, duhovnik; v 

torek sv. Barbara, mučenka;  sreda sv. Sava, opat, puščavnik, bl. Filip Rinaldi, duhovnik; četrtek sv. 

Nikolaj (Miklavž), škof; petek sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj; sobota  Brezmadežno spočetje Device 

Marija; nedelja  sv. Valerija, mučenka.   

Marija romarica bo v adventu obiskovala domove, za obisk pri vas se vpišite v koledar 

v sprejemnici Majcnove hiše! – Skavti zbirajo papir, zabojnik stari vhod ob cerkvi! 

Rakovniška knjižnica obvešča, da do 7. decembra poteka oddaja rabljenih knjig. 

Oglasite se od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00. Prostovoljni dar 1€ za knjigo. 

Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici  »Majcnove hiše«.  

Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si  

 
 
 

http://www.rakovnik.si/


 
 

SVETE MAŠE 2. december 2018 - 9. december 2018 

 

(Klementinske maše za zdravje na duši, duhu in telesu mame Ivane od 3.12. do 8. 12. 2018) 

 
NEDELJA 

2.12. 
PRVA 

ADVENTNA 
NEDELJA 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 

 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Jože Z., obl. 
+ Srečko P., obl. // + starši Š. 
+ Marinka  in vsi S. 
+ Justina K., obl. in Marjan 
+ Milena P. 

 

 

 

 PONEDELJEK 

3.12. 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Martin in + iz družine Z. 
za zdravje na duši, duhu in telesu mame Ivane (1) 

+ Lado O.    //+ Imre Š., 7.dan 
+ Ana P.  // za vse pokojne prijatelje in znance 

 
TOREK 

4.12. 

6.00 
7.00 

18.30 

za naše rajne (4) 
za zdravje na duši, duhu  in telesu mame Ivane (2) 

+ iz družine K. Jože 
+ Marjeta S., obl.   // v zahvalo 

  
SREDA 

5.12. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

za dušno in telesno zdravje 
za zdravje na duši, duhu  in telesu mame Ivane (3) 
+ Franc M. 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
v zahvalo za življenje 

 
ČETRTEK 

6.12. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

+ stric Tone 
za zdravje na duši, duhu  in telesu mame Ivane (4) 
ZA DUHOVNE POKLICE 
+ Alojz B.   //+Terezija P. in duše v vicah 

Mariji Pomočnici v zahvalo in priprošnjo 

 
PETEK 
7.12. 

 

6.00 
7.00 

18.30 

za zdravje 
za zdravje na duši, duhu  in telesu mame Ivane (5) 

+ Marija K.  // +starša U. in sin Lojze 
+ Urška in Anton P. 
+ Alojzija D., 7. dan 

 
SOBOTA 

8.12. 
MARIJA 

BREZMADEŽNA 

 

7.30 
 

10.00 
 

18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ČLANE MAŠNE ZVEZE 

+ iz družin H. in J. ter za zdravje 
+ Marija in Franc G. 
za zdravje na duši, duhu  in telesu mame Ivane (6) 
+ Miroslav G. 
+ Alojzija K. in družina S. 

 
NEDELJA 

9.12. 
DRUGA 

ADVENTNA 
NEDELJA 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Jožefa P. 
+ Marija R., obl. 
+ Jožeta V. (oče in sin) 
+ Zorka G. 

 

 


