
 
 

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

 

Nedelja, 7. april 2019 
 

Danes je peta postna - tiha nedelja, pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo sodeluje 

ljubiteljski program Glasbene šole in mladinski pevski zbor; ob 18.00 vabljeni h 

križevemu potu. Je prva nedelja v mesecu, zato je nabirka namenjena za urejanje našega svetišča ob 

pripravi na 100 letnico posvetitve. Že v naprej iskren Bog plačaj! Danes popoldan je zaključek ŠportKat 

lige v Šentvidu. 

Od nas so se poslovili  Franc Rutar iz Melikove 6,  Marija Slobodnik iz Soussenske 30, pogreb 

pokojne bo v jutri ob 9.00 na Novih Žalah in Katja Eržen z Dunajske c. 144a, pogreb bo v sredo ob 

12.oo na Plečnikovih Žalah. Gospod daj jima večni pokoj! 
 

V tem tednu bomo z veroučenci imeli sv. spoved. Od nedelje do sobote bo potekal tudi radijski 

misijon na Radiu Ognjišče pod geslom Cerkev je mlada. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 

in ob 17.00. Ponovitev bo zvečer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo v radijskem arhivu na spletu. Ob 

19.00 bo vsak dan prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju. Ob 20.00 bo pogovorni 

večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. Spovedni dan bo v petek tudi v naši cerkvi. Ne 

pozabimo na letošnjo postno pobudo naše župnije: »Hvaležen/a  sem  za… « 
 

V ponedeljek ob 19.00 karitas in ob 20.00 seja ŽPS-ja. 

V torek ob 9.00 dopoldan je srečanje starejših; ob 19.00 katehetski odbor, po večerni sv. maši molitev 

v hišni kapeli za vse ljudi v stiski. Ob 19.30 je Srečanje z Bogom – kateheza za mlade nad 18 let v 

Rakovniškem gradu, tokratna tema je: 24 ur posvečenih njemu. V sredo ob 19.15 je sestanek za 

starše 3. razreda v župnijski dvorani; ob 20.00 je zakonska skupina Mavrica. 

V četrtek bo uro pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne poklice, družine 

in domovino. Ob 19.30 je v Rakovniškem gradu večer sodobne krščanske glasbe s skupino Odsev. 

V petek ob 18.00 vabljeni h križevemu potu; ob 19.30 je postni duhovni večer za mlade iz naše 

dekanije: najprej bo molitev, nato priložnost za spoved in druženje. ob 20.00 je zakonska skupina 

Zvonci. 

V soboto bo izdelovanje butaric iz bršljana v SMC-ju od 9.30 do 13h. Pri mlajših otrocih vabljeni 

tudi starši za pomoč pri izdelavi butaric. 

Prihodnja nedelja bo šesta postna – cvetna,  pri vseh sv. mašah bo blagoslov zelenja in butaric; ob 

10.30 bo blagoslov pred cerkvijo in nato procesija v cerkev; ob 18.00 vabljeni h križevemu potu. Po sv. 

maši ob 10.30 bo tekmovanje butaric. Izbirali bom največjo, najlepšo in najmanjšo, kriteriji bodo 

objavljeni na spletni strani. Ob 15h popoldan bo srečanje starejših in Vera in luč, najprej bo sv. maša 

s priložnostjo za sv. spoved in bolniško maziljenje, po maši bo pogostitev. Vabljeni, da na srečanje 

pripeljete vaše sorodnike in znance, ki so starejši in potrebujejo prevoz. 

Zvečer ob 19.30 bo skupina za pare. Prav tako zvečer ob 19.30 vabljeni na Čarovniški večer v 

župnijsko dvorano – dogodek je namenjen podpori mednarodnih salezijanskih špotnih iger. 
  

Godovi v tem tednu: Danes goduje   sv. Herman, premonstraten; jutri  sv. Dionizij, škof; v torek sv. 

Maksim Aleksandrijski, škof;  sreda sv. Domnij (Domen), škof, mučenec; četrtek sv. Stanislav, škof, 

mučenec; petek sv. Zenon Veronski, škof; sobota  sv. Ida, redovnica; nedelja  sv. Lidvina, devica. 
  

Naši mladi pevci so posneli zgoščenko z novimi avtorskimi duhovnih pesmimi za otroke in 

mladino. Lahko jo dobite v romarski sobi – vratarnici Majcnove hiše.  

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

Ob izhodih vzemite nova številka glasila »Varuj nas Mati«. V glasilu je tudi razpored obhajanja 

velikonočnih praznikov v naši cerkvi. Razpored velikonočnega praznovanja lahko dobite tudi na 

letakih. Vzemite ga in ponudite še drugim!  

Oljčne vejice so dar primorskih župnij, mi jim pa namenimo svoj dar. Bog povrni! 

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

 

http://www.rakovnik.si/


 
 

SVETE MAŠE 7. april  2019 –  14. april 2019 
 

 

 
NEDELJA 

7.4. 
PETA  POSTNA 

TIHA 

  

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ iz družine O. 
v čast Mariji Pomočnici  
+ Pavla D. 
+ Franc, Marija in Matija K. 

 

 

 

 PONEDELJEK 

8.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 
 

+ Francka in vsi iz družine Z. 
+ Gregor K., obl. 
+ Urška G.,    // + Franc N. 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine D. (1) 

+ Milan in žena Ana V.  in starši V. 
+ Ivanka G. 

 
TOREK 

9.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Tina B. 
+ Marija O. 
+ Janez in Urša D. 
maša zadušnica 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine D. (2) 
za blagoslov prijateljic 

  
SREDA 

10.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

po namenu 
+ Anton K. 
+ Roža O.   //+ Lucija R. 
+ starši, brat Tone, sestra  Ana Š. 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine D. (3) 

 
ČETRTEK 

11.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Milan S. 
+ Pavla K. 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine Donik (4) 

+ Lucija R.   //  za dober namen 
+ Kristina N., 30.dan 

 
PETEK 
12.4. 

 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Ivan K. 
+ Marija S. 
+ Miroslav in Tomislav P. 
+ Frane P., obl. 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine Donik (5) 

 
SOBOTA 

13.4. 
 

7.00 
 

10.00 
18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ČLANE MAŠNE ZVEZE 
za ozdravljenje družinskega debla rodbine D. (6) 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
+ Alojzija K. 
za pozabljene duše - žrtve vojn 

 
NEDELJA 

14.4. 
6.  POSTNA 

CVETNA NEDELJA 
15.00 za BOLNE IN 

STAREJŠE 

  

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Drago M.  in Ladislav L., obl. 
v zahvalo Mariji Pomočnici  
+ Janez N. 
za bolne in starejše 
+ Marica K. 

 

 


