OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 20. januar 2019
Danes je 2. nedelja med letom – pri nas nedelja sv. pisma. sv. maše po nedeljskem
urniku, pri sv. maši ob 10.30 izročitev Svetega pisma birmancem; ob 19.30 skupina za
pare; ob 19.30 predavanje Boštjana Harija: Zdravje in molitev.
V tem tednu: teden adoracija pri verouku.
V torek je god bl. Lavre Vikunje; po večerni sveti maši v hišni kapeli molitev za vse ljudi v
stiski. Ob 20.00 katehumenat.
V sredo ob 20.00 zakonska skupina Iskrice.
V četrtek god sv. Frančiška Saleškega – zavetnika Salezijanske družbe, je
spominski dan Marija Pomočnice, sv. maša je tudi ob 10.00. Pri maši tudi prejmemo
blagoslov Marije Pomočnice. Uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za
duhovne poklice, družine in domovino.
Od petka do nedelje imajo skavti iz čete zimovanje.
V soboto bo za našo župnijo celodnevno češčenje Najsvetejšega: Razpored si lahko
ogledate na oglasnih deskah, kakor tudi na spletni strani naše župnije!
V soboto bo tudi Don Boskov dan don Boskov dan za otroke in starše in sicer od 9.00 do
14.00. Za don Boskov dan tudi pričakujemo
Svetopisemski maraton bo od 26. 1. do 1. 2. na Viču. Rakovničani se ga bomo kot skupina
udeležili prihodnjo nedeljo od 18h do 20h! Seveda se maratonu kadarkoli želite lahko pridružite
sami.

Prihodnja nedelja 3. med letom – pri nas don Boskova nedelja. pri sv. maši ob
10.30 podelitev misijonskega križa Poloni Dominik in sprejem animatorjev. Pri večerni
sv. mašo ob 18.30 bo sodeloval zbor »Češnje« in po maši bo koncert. Vabljeni!
Godovi v tem tednu: Danes godujeta sv. Fabjan, papež in Sebastjan (Boštjan), mučenca;
jutri sv. Agnes (Neža, Janja); v torek sv. Vincencij (Vinko), diakon, mučenec; sreda sv. Henrik
Suzo, dominikanec; četrtek sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; petek spreobrnjenje
apostola Pavla – zaključek molitve za edinost kristjanov; sobota sv. Timotej in Tit, škofa;
nedelja sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink.
V SMC-ju se bo začel brezplačni jezikovni tečaj ruščine, ki ga bo vodila EVS prostovoljka Nina.
Informacije in prijave najdete na spletni strani rakovnik.si.

Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici »Majcnove hiše«. Na
izhodu pa vas čaka še novo glasilo »Varuj nas Mati«, vzemite ga!
Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
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PONEDELJEK

21.1.

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
v zahvalo in priprošnjo Devici Mariji
9.00 + Frančišek in Marija Z., obl.
10.30 + Anton in Tone G.
18.30 + Tončka Č. // + Anton C.
6.00 + Mirko L.
7.00 + Rajbar in Fartek
18.30 za zdravje v družini //+ Feliks L.
+ Janez S.,18.obl. in + iz družin S. in Z.
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22.1.

6.00
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SREDA
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7.00
18.30

ČETRTEK
24.1.

PETEK
25.1.

SOBOTA
26.1.
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3. NEDELJA
MED LETOM
Zadnja nedelja

20. januar 2019 – 27. januar 2019

6.00
7.00
10.00
18.30
6.00
7.00
18.30

+ Marija Š., obl. // + starši H.
+ Mirko L.
za zdravje
+ Vinko M., obl. in god
po namenu // maša zadušnica
v zahvalo ob življenjskem jubileju
+ Mirko L.
+ družina M.
+ Ana in družina K.
po namenu
+ Pavla D., obl.
+ Mirko L.
+ Peter J.
po namenu Združenja Marije Pomočnice
za spreobrnjenje in zdravje
+ iz družine J.
+ Mirko L.
+ Peter J.
+ Rudolf K., obl. // za zdravje
+ Majda in Marija K. //+ iz družine V.

7.00 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Mirko L.
10.00 v čast BU in Mariji Pomočnici za zdravje
18.30 + Marija J. // + Marija S.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Libuša L.
9.00 + Stane in Matej P.
10.30 + Alojzija D.
15.00 18.30 + Lucija U., obl.

