
 
 

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

 

Nedelja, 06. oktober  2019 
 
 

Danes je 27. nedelja med letom - Rožnovenska nedelja. Na Kodeljevem 
praznujejo 100 letnico. Naši skavti imajo prehode. Začenja se Športkat liga. 
Začenjamo teden za življenje! Ministranti prodajajo srečke za misijonsko 
tombolo, ki bo čez dva tedna. Priporočamo se vam tudi za dobitke za 
misijonsko tombolo. 
V ponedeljek ob 19.15 skupina za žene; ob 20.00 zakonska skupina SZR.  

V torek ob 9.00 srečanje starejših Rakovnik, gost bo Jure Sešek sodelavec radija 
Ognjišče; po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski. Ob 20.00 začetek 
katehumenata. Ob 19.30 v Rakovniškem gradu srečanje z Bogom – kateheze za 
mlade nad 18 let – tokratna tema: Resna zveza. 
V sredo ob 20.00 pevske vaje Glas veselja. 
V četrtek ob 16h začenjamo s slaščičarskim krožkom, ki ima še nekaj prostih mest. 
Ob 19.30 je festival Ritem srca v Šentvidu. Uro pred večerno mašo molimo pred 
Najsvetejšim za domovino, družine in duhovne poklice.  
V petek ob 16.30 je tečaj klekljanja, ki ga med nami že dolga leta vodi Tanja Oblak, 
pedagoginja v kulturi – imajo še nekaj prostih mest. 
V soboto je srečanje salezijanske mladine na Rakovniku – mladi se prijavite kaplanu 

Juretu. Romarski avtobus odpelje ob 8.00 uri v Dolenjske toplice. 

Prihodnja nedelja je 28. med letom ob 15.00 srečanje Vera in luč. Med nami bomo 

gostili ugrabljenega misijonarja Toma Uzhunnalila, ki bo spregovoril pri sv. 

mašah ob 10.30 in 18.30 ter imel ob 19.30 pričevanje v dvorani Glasbene šole 

Rakovnik. Naša mladinska gledališka skupina ima predstavo »Plešasta pevka« ob 

20.00 Antonovem domu na Viču. 
Godovi v tem tednu: Danes sv. sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov; jutri  sv. Justina, devica, 

mučenka, Rožnovenska Mati Božja; v torek sv. Benedikta, devica, mučenka;  sreda  sv. Dionizij, škof in 

tovariši, mučenci;  četrtek  sv. Danilo, škof; petek sv. Janez XXIII., papež; sobota  sv. Maksimilijan Celjski, 

mučenec;  nedelja  sv. Kolomban, mučenec, - sklep tedna za življenje. 

Otroci vabljeni na delavnico izdelovanja rožnih vencov, ki bo vsak dan od 

ponedeljka do petka od 15h do 18h v igralnici SMC-ja. Seveda smo v oktobru vsi 

posebej povabljeni k molitvi rožnega venca. Tudi veroučenci bodo ta teden posvetili 

molitvi rožnega venca. 

Meet and Code brezplačne delavnice programiranja Arduino in Java bodo od 

ponedeljka do četrtka ob 18.00 v SMC-ju. Prijave in informacije na rakovnik.si.  

Druge programe mladinskega centra najdete na rakovnik.si/programi. 

Ne zamudite priložnosti za srečanje z ugrabljenim indijskim misijonarjem Tomom 
Uzhunnalilom, ki je 557 dni preživel v rokah islamskih skrajnežev. Na Rakovniku bo imel 
pričevanje v soboto ob 15h na srečanju salezijanske mladine in v nedeljo pri sv. mašah ob 
10.30 in 18.30. Ob 19.30 pa bo v dvorani Glasbene šole z njim potekalo srečanje "Preživel 
po čudežu", kar je tudi naslov njegove knjige. 

Nova številka Družine vas čaka v vratarnici »Majcnove hiše« ali na hodniku pred 
zakristijo. Vzemite si tudi »sveže pečeno« glasilo Varuj nas mati. 
 
 



 
 
 

SVETE MAŠE 6. oktober 2019 - 13. oktober 2019 
 

 

 
NEDELJA 

6.10. 
27. NEDELJA 
med letom 
Rožnovenska 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ Irma in Peter K., Jože Z. in Stane J. 

++ starši O. in K. 
++ brat in starši M. 
++ družini H. in P. 

 

 

 PONEDELJEK 

7.10. 

6.00 
7.00 

18.30 
 

+ Kristina N. 
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (1) 

+ Dušan A.  // + Draga F.  
++ Magdalena in Jože R. 
+  Bruno K., 7. dan 

 
TOREK 

8.10. 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Dušan A. 
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (2) 
+ Antonija in Alojz B. 
+ mama Frančiška M  // za srečo v zakonu 
++ Zdenka I. in Renato(m) D. 

 
 SREDA 

9.10. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

+ iz družine A.  
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (3) 
za duše v vicah 
za Marijino varstvo in blagoslov ob pričakovanju novega življenja 

za zdravje in blagoslov pri delu 

 
ČETRTEK 

10.10. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

+ Boris K. 
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (4) 
++ Rozina in Jože G. 
+ Marija Č.  // v zahvalo Mariji 

 
PETEK 
11.10. 

 

6.00 
7.00 

18.30 

za blagoslov v  sestrini družini 
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (5) 
v zahvalo sv. p. Piju 
zahvala molitveni skupini in molivcem za zdravje  

 
SOBOTA 

12.10. 

7.00 
 
 

10.00 
18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE  
za spoznanje in pravično razdeljevanje premoženja (6) 

za blagoslov v družini  // za zdravje 
v zahvalo Devici Mariji za pozabljene duše 
++ starši P. in + Justina S. 

 
NEDELJA 

13.10. 
28. NEDELJA 
med letom  

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ družini Ž. in K. 

++ starša Prijatelj 
++ I., M. in J. 
++ Janez in Albin Z. 
+ Ana K., 7.dan 

 

 


