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Danes je VELIKA NOČ: slovesni praznik Jezusovega vstajenja, začetek 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 ste vabljeni  na običaj sekanja pirhov v SMC 

Rakovniku. Popoldne ob 15.00 potresna pobožnost pri Sv. Jožefu. 

Od nas so se poslovili  Ivan Praprotnik  iz Peruzzijeve 20, pogreb  bo v torek  ob 

12.00 na Plečnikovih Žalah, Jože Trontelj iz Pot k ribniku 18, pogreb v torek ob 13.00 

na Novih Žalah, Mihael Mavrič iz Voduškove 13, pogreb v torek ob 16.00 v Srednji 

vasi v Bohinju in  Jožef Grzin iz Voduškove 7, pogreb bo v sredo ob 16.00 na 

Plečnikovih Žalah. Gospod, daj jim večni pokoj! 

Zahvala velja vsem, ki ste pomagali pri pripravi in izvedbi letošnjih velikonočnih 

praznikov. Posebna zahvala velja našemu zakristanu Sebastjanu in njegovim zvestim 

sodelavcem, s. Ivanki in katehetom, pevcem in ministrantom, kakor tudi vsem 

spovednikom, ki ste v teh dneh spovedovali. Iskren Bog povrni! 
 

 

Jutri je velikonočni ponedeljek, sv. maše so po nedeljskem urniku, tj. ob 7,30; 9.00, 

10,30 in 18.30.  V torek je praznik sv. Jurija, zavetnika mesta Ljubljane, sveta maša 

na Ljubljanskem gradu bo ob 17h. Naš g. kaplan Jure goduje, priporočam vam ga v 

molitev. Po večerni sv. maši molitev je v hišni kapeli za vse ljudi v stiski.  

V sredo je ob 20.00 zakonska skupina Iskrice. V četrtek je uro pred sveto mašo 

molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za duhovne poklice, družine in domovino. 

Od petka do nedelje bodo animatorji v SMC-ju imeli delovni vikend v pripravi na 

poletni oratorij, prijavite se kaplanu Juretu. 

Prihodnja nedelja je 2. velikonočna ali bela nedelja, tudi nedelja Božjega 

usmiljenja.  

Godovi v tem tednu: Danes goduje   sv. Anzelm, škof, cerkveni učitelj – Velika noč; jutri  sv. Hugo, 

škof v Grenoblu; v torek sv. Jurij, mučenec, zavetnik mesta Ljubljane;  sreda sv. Fidelis, duhovnik, 

mučenec; četrtek sv. Marko, evangelist; petek Marija, Mati dobrega sveta; sobota  sv. Hozana 

Kotorska, samotarka, devica; nedelja  sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec 
 

V času prvomajskih počitnic bomo pri nas v Ljubljani že tretjič gostili mednarodne 

salezijanske športne igre (PGS-I), med nami bo okrog 1.200 mladih iz salezijanskih 

ustanov vseh evropskih držav. Vabljeni, da dogodek podprete z molitvijo, z udeležbo 

na dogodkih ali s prostovoljnim delom, saj je še precej mest za prostovoljce 

nezapolnjenih. 

Zahvaljujemo se skupini Karitas za pripravo srečanja za starejše. Hvala Bojanu Kosiju 

za organizacijo nedeljskega večera s čarodeji. Hvala skupini Vera in luč za izvedbo 

pletenja butaric. 

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

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

 

http://www.rakovnik.si/


 
 
 

SVETE MAŠE 21. april  2019 –  28. april 2019 
 

 

 
NEDELJA 

21.4. 
VELIKA NOČ 

  

 

6.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+Boris K. 
+Ana in Janez P. 
+Vinko Č. 
+Božidar S. 

 

 

 

 PONEDELJEK 

22.4. 
VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

 

7.30 
9.00 

10.30 
18.30 

 

po namenu   //  v zahvalo 
za vse pokojne 
+Ivan Z. 
+Drago K. 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (1) 

 
TOREK 

23.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

za Božje milosti in varstvo 
+Marija S. in njeni pokojni 
+Fani G., obl.  // +Franc R., 30.dan 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (2) 
v zahvalo in priprošnjo sv. Antonu 
+iz družine O.   //+ Ivan P., pogrebna  

  
SREDA 

24.4. 
 

6.00 
7.00 

10.00 
18.30 

v zahvalo  
za Božjo milost in zdravje 
po namenu ZMP  // + Peter K. 
+Lucija Z., obl. // +Terezija P., obl. 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (3) 
+Marija in Viktor B. in Đurđica J. 

 
ČETRTEK 

25.4. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
za zdravje v družini 
+Janez Z., obl.  // + Adolf Š., 7.dan 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (4) 
+Franc M. in družina P. // + Jože T., 7. dan 

 
PETEK 
26.4. 

 

6.00 
7.00 

18.30 

+Tine in Stane J. 
+Jožef E., obl. 
+Alojzij R., obl. 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (5) 
+Marija Š.     //   za službo 

 
SOBOTA 

27.4. 
 

7.00 
 

18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 

v čast in priprošnjo Rakovniški Mariji 
+iz družine Z. 
za ozdravitev druž. debla rodbine Š. (6) 

 
NEDELJA 

28.4. 
2. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
 ZADNJA NEDELJA 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+starši M. in K. 
+Jožefa in Franc H. 
za blagoslov v družini 
-  
za ozdravitev družinskega debla 

 

 


