OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 10. marec 2019
Danes je prva postna nedelja, ob 18.00 vabljeni h križevem potu tako danes, kakor
tudi ob petkih. Iskren Bog plačaj za vaš dar!
Kaplan Janez je imel v petek god iskrene čestitke in blagoslova !
Ob koncu zimskih počitnic in smučanja na Pohorju se zahvaljujemo animatorjem za vse
njihovo požrtvovalno delo. Hvala tudi ga. Ruži in g. Janezu za delo v kuhinji na
Pohorju. Bog vam vsem povrni. Seveda pa velja zahvala g. Juretu in g. Janez pri vsem
usklajenem vodenju!
Jutri ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja.
V torek 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, po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse
ljudi v stiski. Ob 20.00 Katehumenat.
V četrtek bo uro pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklice, družine in domovino. Ob 19.30 v Rakovniškem gradu Večer SKG, predstavi se
skupina Dotik iz Cerknice.
Od petka do nedelje so duhovne vaje za 7. do 9. r. OŠ v Želimljem, prijavite se v
Majcnovem domu v Želimljem.
Ob petkih in nedeljah v postnem času ob 18.00 pobožnost križevega pota.
V petek ob 17.00 priprava na sv. krst; ob 19.30 mladinska sv. maša.
V soboto ob 9.30 duhovna obnova za starše in prvoobhajance (3. raz.).
Prihodnja nedelja bo druga postna. sv. maše po nedeljskem urniku; ob 18.00
vabljeni h križevem pot in ob 19.30 skupina za pare.
Godovi v tem tednu: Danes goduje sv. Makarij Jeruzalemski, škof – 40 mučencev iz Armenije; jutri
sv. Benedikt, škof; v torek sv. Alojzij Orione, duhovnik; sreda sv. Kristina, mučenka; četrtek sv. Matilda,
kraljica; petek sv. Klemen Marija Dvožak, redovnik; sobota sv. Herbert, škof, b. sl. Danijel Halas,
duhovnik, mučenec; nedelja sv. Patrik, škof, misijonar.

Ne pozabimo pobudo za post 2019 v župnijah na Rakovniku in na Barju;
akcija: »Hvaležen/a sem za… ?«
Romarski avtobus odpelje v soboto ob 8. 00 uri na Sveto Goro pri Gorici.
Dekanijsko postno romanje v Millstatt na Koroško bo v sobota 30 marca. Prijave
zbiramo v romarski sobi!
Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici »Majcnove hiše, na izhodih
pa vas čaka novo glasilo »Varuj nas Mati«. Vzemite ga in ponudite še drugim!
Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
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prošnja Sv. Duhu za zdravo pamet in srečno zadnjo uro
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+ Andrej R.
+ mama in oče D.
+ Franci V.
za zdravje
za zdravje
v zahvalo v čast Materi Božji za zdravje
+ Ivanjšek in Matjaž
po namenu
za duše pokojnih
+ Maksimiljan K. // + Antonija B.
+ Marjeta Ž., obl.
po namenu
za Božje varstvo
+ družine D. // + Veronika M., obl.
+ Valburga J., obl.
+ Antonija B.
po namenu
v zahvalo Mariji Pomočnici
+ Marija H.
po namenu
+ Franci V.
+ Jože in Ivanka J.

Marijinemu in Jezusovemu srcu za Božje varstvo
ZA
ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
7.00

SOBOTA
16.3.

NEDELJA
17.3.
DRUGA
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+ Andrej K.
10.00 + Ivan Z., obl.
18.30 + Lidija C., R., obl.
+ oče Milan in mama Petrina P.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ starši in Rudolf V.
9.00 + Janez Š., obl.
10.30 + Jerica D. in Jožefa P.
18.30 + Jože P.

