
 
 

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

 

Nedelja, 13. oktober  2019 
 
 

Danes je 28. nedelja med letom. Ob 15.00 srečanje Vera in luč. Med nami gostimo 

ugrabljenega misijonarja Toma Uzhunnalila in sicer pri sv. mašah ob 10.30 in 

18.30. Ob 19.30 pa ima osrenje pričevanje pričevanje v dvorani Glasbene šole 

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

20.00 Antonovem domu na Viču. Ob 19h se začenja začetni tečaj družabnih plesov v 

SMC-ju. 

Priporočamo se vam tudi za dobitke za misijonsko tombolo. 
Od nas se je v 100. letu življenja poslovil salezijanec Janez Ambrožič brat laik, 
dolgoletni član naše skupnosti. Gospod daj mi večni pokoj! 
V ponedeljek ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja.  

V torek po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski. Ob 20.00 je 
katehumenat; ob 19.30 pa biblična skupina.  
V sredo ob 19.00 srečanje starši za veroučence 5. razreda. Svoje srečanje ima 
zakonska skupina Mavrica.  
V četrtek uro pred večerno mašo molimo pred Najsvetejšim za domovino, družine in 
duhovne poklice.  
V petek ob 17.00 priprava na sv. krst. Z birmanci se opravljamo na spoznavni 
vikend, športni animatorji pa imajo študijsko ekskurzijo v Italijo. 
V soboto je na Rakovniku posvet voditeljev oratorijev ljubljanske nadškofije. 

Prihodnja nedelja je 29. med letom – misijonska nedelja. Pri sv. maši ob 10.30 

gostimo mlade pevce iz župnije Žaprešič iz Hrvaške. Ob 15.00 bo misijonska 

tombola v SMC-ju Rakovnik; ob 19.00 je skupina za pare. 
Godovi v tem tednu: Danes sv. sv. Kolomban, mučenec, - sklep tedna za življenje; jutri  sv. Kalist I., 

papež, mučenec; v torek sv. Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica;  sreda  sv. Hedvika, 

kneginja, redovnica;  četrtek  sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec; petek sv. Luka, evangelist; sobota  sv. 

Pavel od Križa, duhovnik;  nedelja  sv. Rozalina, redovnica. 

Programe mladinskega centra najdete na rakovnik.si/programi. Nekaj prostih mest 
imajo še v tečaju klekljanja in slaščičarskem krožku. 
Nova številka Družine vas čaka v vratarnici »Majcnove hiše« ali na hodniku pred 
zakristijo. Vzemite si tudi glasilo Varuj nas mati. 
V torek 22.10. ob 19.00 začenjamo tečaj  "Odložite bremena srca". Tečaj je 
namenjen vsem, ki so preživeli ali se soočajo s preizkušnjo.  S pomočjo božje 
besede in skupine se bomo učili izročati rane srca pod križ in stopiti na pot 
ozdravljenja. Več informacij je na zloženkah ob izhodih iz cerkve in na plakatih. 
Seminar za pedagoške delavce in starše z naslovom Spolnost v službi ljubezni 
bo v sredo 16. 10. ter v soboto, 16. 11. Seminar organizia Inštitu Integrum. Več 
informacij in prijave na njihovi spletni strani 
S 1. decembrom začenjamo z rahlo spremenjenim urnikom sv. maš med tednom, 
ob praznikih in sobotah. Letak z razlago sprememb si lahko vzamete ob izhodih. 
 
 
 
 
 



 
 
 

SVETE MAŠE 13. oktober 2019 – 20. oktober 2019 
 

 

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

 

 

 

 PONEDELJEK 

14.10. 

6.00 
7.00 

18.30 
 

za božje varstvo in blagoslov 
+ Emil J. 
++ starša P.  //  + Vinko K. 
++ Matej in Stane P.  
na čast Mariji Pomagaj v zahvalo in priprošnjo 

 
TOREK 
15.10. 

6.00 
7.00 

18.30 

++ družina  D. 
za pravo spoznanje v družini 
++ Franc in Jožef P. 
+ Marija K., obl. in ++ družina K. 
po namenu     //+ Karel N., obl. 

 
 SREDA 
16.10. 

 

6.00 
7.00 

18.30 

++ družina S. 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici  
++ Tomislav In Miroslav P. 
+ Rada(ž) Z.   //+ Anica K. 
+ Janez Š., obl. 

 
ČETRTEK 

17.10. 
 

6.00 
7.00 

18.30 

++ Ana in Ludvik Š. 
++ starša Viktor in Martina Š. 
+ Stanislav L.  ob r.d.  //+ Ljubomira K. 

priprošnja MP za mir v družini 

 
PETEK 
18.10. 

6.00 
7.00 

18.30 

v zahvalo Mariji Pomočnici 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
+ Mihaela R.     //+ Rozalija J., obl. 

 
SOBOTA 

19.10. 

7.00 
 
 

10.00 
18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE  

v zahvalo in priprošnjo MP  
Mariji Pomočnici v zahvalo in priprošnjo 
+ Vesna B. 
+ Angela N.   //+ Lojze H., 30. dan 

 
NEDELJA 

20.10. 
29. n. m. letom  
MISIJONSKA 
NEDELJA 

 

7.30 
 

9.00 
10.30 

 

18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ starše P. in T. 
+ Ana Z., obl.   //+ Angela N. 
 

++ Marjan in Rudi K.  // + Anton C., obl. 
 

++ Jože in Franc P. 
 

 


