OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 8. september 2019
Danes je 23. nedelja med letom – Marijino rojstvo – mali šmaren, 95. obletnica
posvetitve rakovniškega svetišča. Jesenski romarski shod popoldne ob 15. uri bo vodil
zlatomašnik Tone Ciglar, ob somaševanju nekaterih drugih salezijanskih zlatomašnikov. Ob
14h je srečanje Vera in luč, po večerni sv. maši pa sestanek ministrantskih voditeljev.

Po večerni maši pa koncert Godalni komorni orkester Camerata Laibach, kot
obogatitev praznika, Vabljeni, ne bo vam žal!
Od nas se je poslovil Alojzij Sterle, Gornji Rudnik IV/11. Gospod daj mu večni
pokoj!
V ponedeljek po večerni maši sestanek Karitas ob 15h pa s svojimi treningi začnejo
mlajše odbojkarice.
V torek po večerni sveti maši bo v hišni kapeli molitev za vse, ki so v stiski.
V sredo ob 17h s pevskimi vajami začneta otroški in mlajši mladinski pevski zbor,
vabljeni, da se jim pridružite.
V četrtek uro pred večerno mašo molimo pred Najsvetejšim za domovino, družine in
duhovne poklice.
Petek ob 17.00 uri priprava na sv. krst v župnijski pisarni.
V soboto ob 16h s svojim srečanji začnejo ministranti. Na Brezjah molitveni dan za
duhovne poklice. Vabljeni!
Prihodnja nedelja je 24. med letom – nedelja svetniških kandidatov. Slovesna sv.
maša ob nedelji svetniških kandidatov bo v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani na
Taboru ob 16.00 uri.
Godovi v tem tednu: Danes Marijino rojstvo – mali šmaren- dan posvetitve naše župnijske cerkve; jutri sv.
Peter Klaver, jezuit, misijonar; v torek sv. Nikolaj Toletinski, spokornik; sreda sv. Prot in Hijacint, mučenca;
četrtek sv. Tacijan, mučenec, - Marijino ime; petek sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj; sobota
Povišanje sv. Križa; nedelja Žalostna Mati Božja –dan vrnitve Primorske matični domovini.

Urnik verouka je na spletni strani. Vpis v prvi razred verouka bo v tem tednu v torek
in v četrtek od 17. do 19. ure. Redni verouk začnemo po urniku 16. septembra.
Programe mladinskega centra si lahko ogledate in se nanje prijavite na spletni
strani rakovnik.si/programi. Letošnja novost je sabljanje, modelarstvo in tehnika, ruski
pogovorni klub in pomoč pri diskalkuliji.
Na izhodih si lahko vzamete novo glasilo Varuj nas mati. Nova številka Družine vas
čaka v vratarnici »Majcnove hiše« ali na hodniku pred zakristijo.
Informacije in prijave na www.rakovnik.si.
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8. sep. – 15. september 2019
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Mihael D., obl.
9.00 + Jože J.
10.30 zahvala za 50 let skupnega življenja
15.00 za zdravje gospe Milene // + Marija J. obl.
za zdravje

18.30
6.00
7.00
18.30

+ Justina S.
za družino C.
za zdravje
+ Marija H., obl. // po namenu (v odsotnosti v Rimu)
+ Janez U., 30. dan // + Pavlina M. (v odsotnosti)

6.00 za Božje varstvo in srečno zadnjo uro
7.00 po namenu
18.30 + Lavra N., ob. roj. dnevu
+ Damjan S. // ++ starši N. (v odsotnosti)
6.00 za zdravje
7.00 v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
18.30 ++ Milenka T. in sin Primož
+ Damjan S. (dar vnuk in vnukinja)
za duše v vicah (v odsotnosti v Rimu)
6.00 v priprošnjo za uspešno šolsko leto
7.00 + Marija V.
18.30 za hitro okrevanje vnuka
+ Janez U. //++ iz družine D.
+ Emilija G. // + Alojzij S. 7. dan
6.00 za varno vožnjo
7.00 ++ starši K.
18.30 + Anton in Stane G., obl. // + Dragica T.
++ Beata in Leo M.
ZA
ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
7.00
++ iz družine Z. // + Marija K.
10.00 zahvala Devici Mariji za pozabljene duše
18.30 ++ Franc in Marija P.
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+¸Feliks D.
9.00 za razumevanje v družini in za zdravje sina
10.30 + Peter E.
18.30 + Frane P.

