OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 03. februar 2019
Danes je 4. nedelja med letom ker je god sv. Blaža, bo pri vseh sv. mašah blagoslov
sv. Blaža. Popoldne ob 15.00 bo pri sv. maši srečanje otroških pevskih zborov
vse Slovenije. Ob 14h je srečanje Vera in luč.
Družina v vsak slovenski dom. Založba Družina daje na voljo naročilnice za tri
brezplačne zaporedne izvode tednika Družina. Ob tem vam podarjajo tudi darilo
kuharsko knjižico Praznične dobrote. Dobite na izhodih iz cerkve.
Od nas se je še poslovil; Herman Vidmar, Ižanska c. 24. Gospod da mu večni pokoj!
Jutri ob 19.00 katehetski odbor, ob 19.15 skupina za žene, ob 20.00 športni odbor.
V torek po večerni sveti maši v hišni kapeli molitev za vse ljudi v stiski; Ob 20.00
katehumenat. Ob 19.00 bo v glasbeni šoli koncert nekdanjih učencev ob kulturnem
prazniku in 20-letnici glasbene šole.
V sredo ob 19.30 biblična skupina; ob 19.30 se ponovno začenja tečaj risanja in
slikanja pod vodstvom Matjaža Stoparja, tečaj bo vsako sredo v 1. učilnici.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice,
družine in domovino. Ob 19.30 bo v Rakovniškem gradu Večer sodobne krščanske
glasbe, predstavila se bo Rakovniška glasbena skupina FZL.
V petek po večerni sv. maši bo v rakovniški knjižnici prireditev ob kulturnem prazniku.
Ministranti se za vikend odpravljajo na duhovno družabni vikend.
Prihodnja nedelja je 5. med letom, po večerni sv. maši je srečanje rakovniških
organistov ob Prešernovem dnevu.
Godovi v tem tednu: Danes goduje sv. Blaž, škof, mučenec; jutri sv. Gilbert, redovni ustanovitelj; v
torek sv. Agata, devica, mučenka; sreda sv. Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci; četrtek sv.
Rihard, kralj; petek sv. Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj, -Prešernov dan; sobota sv. Apolonija
(Polona), devica, mučenka; nedelja sv. Sholastika, devica, redovnica in bl. Alojzij Stepinac, škof,
mučenec.

Med zimskimi počitnicami bomo organizirali zimski oratorij in smučanje na Pohorju.
Več informacij in prijave so že na spletni strani. Za smučanje na Pohorju se prijavite
čim prej, ker imamo samo še dobrih deset prostih mest.
Odprt natečaj za dramsko igro »materinski dan,« več informacij najdete na spletu.
Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici »Majcnove hiše«.
Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
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7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ starši Č. in B.
9.00 + Alojzija D.
10.30 za zdravje
15.00 za blagoslov družin
18.30 + T., O. in A.
za uspešno operacijo
6.00 + sestra Ivana V.
7.00 + Alojz P. (1) // za družino A. L.
18.30 + Amalija S., obl.
+ Andrej V. // za zdravje
+ Andrej O. //po namenu
6.00 + Alojz P. (2)
7.00 + Ivanka Žgajnar // v zahvalo za+ starša Bogdan in Zofija Welzer
18.30 + Ljudmila T.
+ Franc Ž. // + Herman V., 7. dan
+ Amalija P., obl. // + Stanislav L., 7. dan
6.00 + Alojz P. (3)
7.00 za zdravje //za družino A. L.
18.30 + Pavla C., 7. dan // priprošnja Mariji –za zdravje
za zdravje in srečno zadnjo uro
Mariji Pomočnici in sv. Jožefu v zahvalo
6.00 + Alojz P. (4)
7.00 za duše v vicah // za družino A. L.
18.30 ZA DUHOVNE POKLICE
+ Štefan K., obl.
Mariji Pomočnici in sv. Jožefu v zahvalo
priprošnja Mariji Pomočnici za zdravje otroka
7.00 + Emil C.
7.00 + Alojz P. ( 5)
18.30 + Marija K.
// + Ignac G.
+ Valentin P., obl.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Alojz P. (6) // + Antonija B.
10.00 + družini J. in H.
18.30 + Slavko Z. // + Zalka Š.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Stanislava F.
9.00 po namenu
10.30 za starše J. in st. starše S.
18.30 + Mihael D.

