OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 9. junij 2019
Danes je je praznik BINKOŠTI – za našo župnijo podelitev sv. birme našim
birmancem pri sv. maši ob 9h. Sv. maša ob 10.30 bo v hišni kapeli »Majcnovega
doma«. Zahvala vsem birmanskim voditeljem in drugim sodelavcem za pomoč pri
pripravi na letošnjo birmo.
Jutri binkoštni ponedeljek – Marija Mati Cerkve sv. maše so ob 6.00, 7.30, 10.00 in
18.30.
V torek srečanje Skupine starejših Rakovnik od 9h do 11h dopoldan. Naslednje
srečanje za starejše bo 8. oktobra 2019 po večerni sv. maši. Po večerni sv. maši je v
hišni kapeli molitev pred Najsvetejšim za vse ljudi v stiski.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice,
družine in domovino; po sv. maši je zaključno družabno srečanje letošnjega leta
mladinskega verouka.
V petek ob 18. uri je koncert ob 20 letnici Glasbene šole Rakovnik v Slovenski
Filharmoniji. Za brezplačne karte se obrnite na tajništvo Glasbene šole.
V soboto ob 8.00 romarski avtobus odpelje v Kočevje.
Predstavitveni koncert zgoščenke »Krog življenja«, ki so jo posneli naši mladi
pevci, bo v soboto ob 19.30. Ob lepem vremenu bo koncert na prostem pri Lurški
kapeli, sicer pa v cerkvi. Lepo vabljeni!
Prihodnjo nedelja je praznik SVETE TROJICE in za nas tudi ŽUPNIJSKI DAN. Pri
sv. maši ob 10.30 bodo praznovali zakonci jubilanti. Ta dan tudi zaključujemo
veroučno leto. Po maši bo druženje in pogostitev na dvorišču SMC-ja. Namesto
dobrodelnega srečelova bo pri maši ofer, ki je namenjen kritju stroškov župnijskega
dne. Zakonci jubilanti se še lahko javite g. župniku ali v vratarnici »Majcnovega doma«.
Prijave za poletni oratorij, počitniško varstvo, športne počitnice, počitniško
košarko in Biblijaland so na spletni strani rakovnik.si.
Godovi v tem tednu: Danes godujeta sv. Primož in Felicijan, mučenca; jutri sv. Edvard Poppe,
duhovni pisatelj – Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek; v torek sv. Barnaba, apostol; sreda
sv. Adelajda, devica in mučenka; četrtek sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj; petek sv.
Rihard, opat; sobota sv. Vid, mučenec; nedelja sv. Beno iz Meissna, škof.

Nagradni izlet za šmarničarje bo v torek, 25. junija. Gremo v čateške toplice. S tistimi,
ki bi se nam ta dan ne bi mogli pridružiti, gremo v kino v nedeljo, 23. junija.
Nova številka Družine vas čaka v romarski sobi - vratarnici »Majcnove hiše«. Več
informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si
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7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Franc in Lucija U. ter sestra Lucija
9.00 + Metka K., obl.
10.30 v zahvalo MP za zdravje (maša v kapeli Majcnove hiše!)
18.30 + starši in za duše v vicah
6.00 + Anton in Pavla K.
7.30 v zahvalo Mariji Pomočnici
10.00 v priprošnjo Mariji Pomočnici
18.30 + Anton Š., obl.
+ Stane J. in Tone E.
6.00 v zahvalo Mariji Pomočnici
7.00 za žive in pokojne Ž.
18.30 + Ivan B.
za žive in pokojne iz družine L.
6.00 v zahvalo sv. Antonu
7.00 + iz družin P. in B.
18.30 + Klemen J. (ob rojstnem dnevu)
+ Hermino in Julij S.
+ starše D.
6.00 po namenu družine T.
7.00 + Alojz in Marija P.
18.30 po namenu
+ Marija Z., 30. dan
za pogum in moč pri okrevanju
6.00 po namenu družine L.
7.00 H. Manca in Rozi – za krst
18.30 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
za zdravje
7.00 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
10.00 zahvala Devici Mariji za pozabljene duše
18.30 + Mihaela R.
+ Branka M. in za zdravje
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Mihael M.
9.00 za očetovo čim boljše okrevanje
10.30 + Anton K.
18.30 + Janez N.

