OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 03. marec 2019
Danes je 8. nedelja med letom, ker je prva nedelja v mesecu, je nabirka namenjena
za naše svetišče ob pripravi na 100 letnico posvetitve. Že v naprej iskren Bog plačaj!
V zimskih počiticah ;
Ob koncu zimskega oratorija in smučanja na Pohorju se zahvaljujemo animatorjem za
vse njihovo požrtvovalno delo. Hvala voditeljem oratorija Klavdiji Žnidaršič in Aljažu
Dobnikarju za njuno uspešno vodenje zimskega oratorija.
V prostorih SMC-ja si lahko ogledate novo razstavo risarskih del Roka Kosija.
Jutri ob 19.00 katehetski odbor; ob 20.00 skupina za žene
V torek po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse ljudi v stiski.
V sredo je pepelnica, začetek postnega časa. Pri svetih mašah bomo imeli obred
pepeljenja. Ta dan je strogi post, kar pomeni da se le enkrat do sitega najemo. Želja tudi
zdržek mesnih jedi, ki velja vse petke v postnem času. Ob 20.00 prvo srečanje zakonske
skupine DiŽ.
V četrtek bo uro pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklice, družine in domovino. Ob 19.30 mladinski gost Anja Klančar: soočenje s
samopodobo. Mladi lepo vabljeni!
Od petka do nedelje duhovne vaje za 4. do 8. r. OŠ na Bledu; in v Želimljem 4. do 7 r. OŠ

Ob petkih v postnem času, bomo imeli ob 18.00 pobožnost križevega pota.
V soboto srečanje oratorijskih animatorjev za ljubljansko nadškofijo za poletni oratorij je
na Rakovniku.
Prihodnja nedelja bo prva postna. sv. maše po nedeljskem urniku;
Godovi v tem tednu: Danes goduje sv. Kunigunda, kraljica; jutri sv. Kazimir, poljski kraljevič; v torek
sv. Hadrijan (Jadran), mučenec; sreda sv. Fridolin, opat - pepelnica; četrtek sv. Perpetua in Felicita,
mučenki; petek sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj; sobota sv. Frančiška Rimska, redovnica ;
nedelja sv. Makarij Jeruzalemski, škof – 40 mučencev iz Armenije

Na pobudo ŽPS-ja; vodilo za post 2019 v župnijah na Rakovniku in na Barju;
akcija: »Hvaležen/a sem za… ?«
Romarski avtobus v soboto 16.3.2019 ob 8. 00 uri na Sveto Goro pri Gorici.
Dekanijsko postno romanje v Millstatt na Koroško bo v sobota 30 marca. Prijave
prihodnjo nedeljo v romarski sobi!
Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici »Majcnove hiše.
Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
V torek 12. marca, od 9.00-11.00 ure bo srečanje "Skupine starejših Rakovnik". Gost
srečanja bo prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, ki nam bo
govoril o SOŽITJU V DRUŽINI. Lepo vabljeni.
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3. marec 2019 - 10. marec 2019
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ starši in brata B.
9.00 + Janez Š., obl.
10.30 + Jože M., obl.
18.30 v zahvalo po namenu darovalca
+ Zorka G.
6.00 za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
7.00 za duhovno, duševno in telesno zdravje
18.30 + Antonija B. //+ Marija Š. (dar vnukov)
v zahvalo po namenu darovalca
+ Jože J. // + Maja F.
6.00 za ozdravitev družinskega debla (po namenu)
7.00 za zdravje Mice K.
18.30 + Klemen J.
+ Jože in Albina J. ter Zvonimir M.
+ Ivan K. // v zahvalo Materi Božji
6.00 zahvala in priprošnja Mariji Pomočnici
7.00 + Franci V. // za zdravje
18.30 ++ V.
+ Janez L., 30. dan
za blagoslov v družini
6.00 + Antonija B.
7.00 zahvala sv. Jožefu
18.30 za blagoslov v družini // za ozdravitev
+ Anton B. in Marija M.
+ Marija Č., 7. dan
6.00 + Antonija B.
7.00 + Marija H.
18.30 + Beata N. (izg. Njevada)
za zdravje v družini // za zdravje v družini
7.00 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu
10.00 + Frančiška P.
18.30 + Ivana V. in hčerki Marija ter Frančiška
+ Frančiška Z.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
prošnja Sv. Duhu za zdravo pamet in srečno zadnjo uro

9.00 + Andrej R.
10.30 + mama in oče D.
18.30 + Franci V.

