OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 14. april 2019
Danes je šesta postna – cvetna, pri vseh sv. mašah bo blagoslov zelenja in
butaric; ob 10.30 je blagoslov pred cerkvijo s procesija; ob 18.00 vabljeni h križevemu potu. Po sv.
maši ob 10.30 je tekmovanje naj butaric. Ob 15h popoldan je 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. Pripooročamo
se za pecivo in obložene kruhke. Bog vam povrni!
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.
Od nas se je poslovil Adolf Špes iz Lavrice, Nebčeva 9. Gospod daj jima večni pokoj!
V ponedeljek ob 20.00 srednja zakonska skupina in ob 20h na v cerkvi na Viču spoved mladih v
pripravi na Veliko noč.
V torek po večerni sv. maši molitev je v hišni kapeli za vse ljudi v stiski. V cerkvi bo po večerni maši
duhovna obnova za pevce in župnijske sodelavce. Obiskali bomo bolnike na domu pred veliko nočjo.
Želimo okrasiti Božji grob, zato se vam priporočamo za darove. Iskren Bog povrni vsem!
Darovi, ki se bodo v teh dneh zbirali v nabiralniku ob božjem grobu, so namenjeni za vzdrževanje in
podporo cerkvam v Jeruzalemu, kakor to storijo vse župnije sveta.
VELIKI TEDEN – z današnjim dnem smo vstopili v veliki teden, ko še posebej podoživljamo skrivnosti
Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Obredi bodo v četrtek, petek in soboto ob 19h, vstajenjska
procesija pa bo kot običajno ob 6.30. Vse podrobnejše informacije, so vam na razpolago na zgibankah
ob izhodih, ter na plakatih!
VELIKI ČETRTEK spomin zadnje večerje. Ob 7h bodo hvalnice v cerkvi. Dopoldne ob 9h bo v stolnici
krizmena maša. Obred velikega četrtka bo ob 19h. Obred posebej zaznamuje umivanje nog apostolom
in predstavitev prvoobhajancev ter blagoslov kruhkov. Ob zaključku obreda vabljeni, da ostanete pri
češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
VELIKI PETEK spomin Jezusove smrti na križu. Ob 7h bodo hvalnice v cerkvi, ob 15h bo križev pot v
cerkvi. Obred velikega petka bo ob 19h, obred posebej zaznamuje čaščenje križa. Po obredu ste
vabljeni h križevem potu v naravi.
VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Ob 7h so hvalnice v cerkvi. Ves dan ste vabljeni h češčenju in
obisku Jezus v božjem grobu. Blagoslovi jedil bodo ob 11h; 14h; 15h; 16h; 17h in 18h. Zvečer ob 19h
bo velikonočna vigilija – kraljica vseh bogoslužij. Za velikonočno vigilijo s seboj prinesite sveče. Če
kdo na veliko soboto želi blagoslov velikonočnega ognja za svoj dom, se lahko pridruži obredu blagoslova
ob 6h zjutraj v cerkvi na Rudniku ali ob 7h na Barju.
VELIKA NOČ: slovesni praznik Jezusovega vstajenja, začetek je z velikonočno procesijo ob 6.30,
nato bo slovesna sv. maša. Sv. maše so še ob 9h, 10.30 in 18.30h. Po sv. maši ob 10.30 vabljeni na
običaj sekanja pirhov v SMC-ju.
Godovi v tem tednu: Danes goduje sv. Lidvina, devica; jutri sv. Helena (Jelica) Alzaška, kneginja; v
torek sv. Bernardka Lurška, devica; sreda sv. Rudolf, mučenec; četrtek sv. Evzebij – Veliki četrtek;
petek sv. Leon IX., papež – Veliki petek; sobota sv. Teotim, misijonar, škof – velika sobota; nedelja sv.
Anzelm, škof, cerkveni učitelj – Velika noč.

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 prihajajo iz primorskih župnij zato so darovi, ki jih dajemo za oljčne vejice namenjeni
primorskim župnijam, ki so materialno dosti na slabšem, kakor župnije centralne Slovenije. Bog povrni!
Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
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14. april 2019 – 21. april 2019
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+Drago Mlakar in Ladislav Lenart, obl.
9.00 v zahvalo Mariji Pomočnici
10.30 +Janez Novak
15.00 za bolne in starejše
18.30 +Marica Knavs // za zdravje Jože Grzin
6.00 za pozabljene duše v vicah
7.00 za zdravje in srečo družin Primožič in Lorber.
18.30 +Alojzija Oven
v zahvalo Mariji Pomočnici na Rakovniku
za dobrotnike
6.00 po namenu Jožice Jurkovič
7.00 +Jernej Mazec in starši Snoj
18.30 v zahvalo in čast Sv. Trojici
+Angela in Franc Nahtigal
v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje
+Matjaž Pevec
6.00 v zahvalo po namenu Jožice Jurkovič
7.00 zahvala sv. Jožefu in Mariji za uslišano prošnjo
18.30 +Cveto Pečan, obl. // +Katja Eržen, 7. dan
+Rudi Primc // +Rudi in Marijan Križanič
v zahvalo in čast Jezusovi predragoceni krvi
7.00 --------------HVALNICE-----------------------------19.00 ZA DUHOVNE POKLICE
+Lado Okorn
+Nežka Šega in Ivana (Ž) Kozina
+Rudolf Žitnik
-----OBREDI VELIKEGA ČETRTKA-----------7.00 --------------HVALNICE------------------------------- -----------------------------------------------------------19.00 -----OBREDI VELIKEGA PETKA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.00 ------------------HVALNICE---------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.00 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+Majda Škraba
-----OBREDI VELIKE SOBOTE------------------6.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+Boris Kavšek
9.00 +Ana in Janez Pirc
10.30 +Vinko Čuljak
18.30 +Božidar Smogavec

