
 

 
 

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

 

Nedelja, 01. december  2019 
 
 

Danes je 1. adventna nedelja, pri sv. maši ob 10.30 se predstavljajo letošnji birmanci; pri tej sv. 

maši je tudi izročitev mozaika oz. slike iz semen Andreja Majcna, ki jo je izdela Franci Firm. Pri 

vseh sv. mašah je blagoslov adventnih vencev. Vabimo vas, da postanete duhovni boter 

enemu od letošnjih birmancev. Po sv. maši ob 10.30 in večerni sv. maši ste povabljeni, da 

izžrebate kuverto z imenom birmanca, katerega vsak dan do sv. birme priporočate v molitvi. 

Nabirka današnje nedelje je namenjena za Karitas. Bog plačaj! 

Od nas sta se poslovila: Stanislav Čuček iz Jurčkove 131 in Albin Božič iz Ul. Franca Nebca 

4, pogreb bo jutri ob 13.00 na Novih Žalah. Gospod daj jima večni pokoj!  

V ponedeljek ob 19.00 katehetski odbor, ob 19.15 skupina za žene.  

V torek po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 19.30 srečanje z Bogom – 
katheza za mlade nad 18 let – tema: (Ne)usmiljena spovednica. 
V četrtek ob 16.30 MIKLAVŽEVANJE za otroke v cerkvi; ker je ta dan v cerkvi miklavževanje, 
izjemoma ne bo molitve pred Najsvetejšim, ampak samo rožni venec pred sv. mašo. Četrtek, 
petek, sobota: tridnevnica z nagovorom pri večerni maši v pripravi na praznik Marije 
Brezmadežne.  
Petek je prvi v mesecu, posvetili se bomo Jezusovem srcu in obiskali bolnike. Skupina za pare 
ima duhovni vikend na Prežganju. 
Sobota je prva v mesecu in izročili se bomo Marijinem srcu; pri sv. maši ob 9.00 je srečanje za 

starejše v cerkvi. Ob 18. uri prve večernice Marijinega praznika, pri maši izpoved obljub 

novih salezijancev sotrudnikov. 

Prihodnja nedelja je 2. adventna nedelja – praznik Marijinega brezmadežnega spočetja 

Brezmadežna; pri sv. maši ob 10.30 sodeluje ljubiteljski program Glasbene šole Rakovnik. Ob 

15.00 ima srečanje Vera in luč. Želimeljski maturantje bodo prodajali voščilnice, ki so jih naredili 

sami za pomoč dijakom. 

Godovi v tem tednu: Danes sv. Karel de Foucauld, redovnik; jutri  sv. Bibijana (Vivijana), mučenka; v torek 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar;  sreda  sv. Barbara, mučenka;  četrtek  sv. Saba (Sava), opat, 

puščavnik; petek sv. Nikolaj (Miklavž), škof; sobota  sv. Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj;  nedelja  

Brezmadežno spočetje Device Marija. 
  

V tem tednu začenjamo z rahlo spremenjenim urnikom sv. maš. Jutranja sv. maša, ki je bila do 
sedaj ob 7.00, je po novem 7.30. Sv. maša, ki je bila do sedaj ob sobotah in nekaterih praznikih ob 
10.00, je po novem ob 9.00. Letak s podrobno razlago si lahko vzamete pri izhodih iz cerkve. 
 

Miklavž bo naše otroke v cerkvi obiskal v četrtek, 5. decembra ob 16.30. Vstopnice dobite v 

sprejemnici Majcnove hiše oz. romarski sobi.  

Hvala gospem, ki so v preteklem tednu pletle advente vence, da so darovale svoj čas in dobro 

voljo. Hvala tudi animatorjem, ki so pripravili včerajšnji adventni oratorij in gospem, ki so 

pomagale v kuhinji. 

Marija romarica bo v adventu obiskovala domove, za obisk pri vas se vpišite v koledar v 

sprejemnici Majcnove hiše!  V adventu vsak večer ob 21.45, kratka molitev na arkadah v vencu.  

Nova številka Družine vas čaka v sprejemnici Majcnove hiše ali na hodniku pred zakristijo. 

 
 
 
 



 
 
 

SVETE MAŠE 1. december  – 8. december 2019 
 

 

 
NEDELJA 

1.12. 
PRVA 

ADVENTNA 
NEDELJA 

 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Anica K. (darovali sosedje) 

+ Dušan A. 
Devici Mariji zahvala in prošnja za zdravje 
++ starši F. 
++ starša U. in sin Lojze 

 

 

 

 PONEDELJEK 

2.12. 

6.00 
7.30 

18.30 
 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
zahvala za prejete dobrote 
+ Jože Z., obl.   //+Ivan P., 30.dan 
++ Pavla in Danilo G.    
++ dva brata in starši P. 
za zdravje moža 

 
TOREK 

3.12. 

6.00 
7.30 

18.30 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
za naše rajne (2) 
+ Lado O.    // + Ana P. 
++ R. in O. 
za zdravje ga. Fani 

 
 SREDA 

4.12. 
 

6.00 
7.30 

18.30 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
++ družini O. in J. 
za zdravje v družini   //  v zahvalo 
+ Alojzija B., 30.dan 
+ Marija B., 30.dan 

 
ČETRTEK 

5.12. 

6.00 
7.30 

18.30 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
+ Terezija P. in za duše v vicah 
ZA DUHOVNE POKLICE 
za duše v vicah     // v zahvalo po namenu 
za Tadejo in Matjaža 

 
PETEK 
6.12. 

6.00 
7.30 

18.30 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
+ Janez A.  //++ J. 
+ Mihaela R. 
+ Marija K.   //za klekljarice 
za blagoslov in srečo v zakonu 

 
SOBOTA 

7.12. 

7.30 
 

9.00 
18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 

za spreobrnjenje in ozdravljenje 
v čast BU in Mariji Pomočnici za zdravje 
+ Justina S.  //  ++ H. 

 
NEDELJA 

8.12. 
DRUGA ADVENTNA   

BREZMADEŽNA 
DEVICA MARIJA 

 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Jerica D., obl. 
++ starši M. 
++ Milena  in Maks Š. 
++ družina K. 
++ Marija in Fani G. 

 

 


