
 

 
 

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

 

Nedelja, 26. januar 2020 
 

 

Danes je 3. nedelja med letom – svetopisemska – don Boskova. Pri sv. maši ob 

10.30 izročitev Svetega pisma birmancem. Popoldne ob 15.00 sv. maša v čast 

našemu ustanovitelju, ki jo bo vodil g. Klemen Balažic ob somaševanju. Ob 19.30 

vabljeni na gledališko igra »Na dan sodbe« v izvedbi KUD Pijava Gorica v dvorani 

SMC-ja. Pri verouku bomo v tem tednu imeli adoracijo. 

V torek po večerni sv. maši v hišni kapeli molitev za vse ljudi v stiski.  

V sredo ob 19h je sestanek staršev prvoobhajancev v župnijski dvorani. 

V četrtek uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in 

domovino.  

V petek je god sv. Janeza Boska ustanovitelja  salezijanske družbe. Ob 12h bo sv. 

maša Gimnazije Želimlje, ob 18.30 je slovesna sv. maša; ob 19.30 je mladinska sv. 

maša v hišni kapeli. 

V soboto je dan celodnevnega češčenja in obenem Don Boskov dan z naslovom 

Dominik Poštenjak. Otroška dramska skupina bo pripravila nekaj prizorov iz življenja 

Domnika Savia, otroci bodo uživali v mega igri, za starše pa bo predavanje dr. Blaža 

Jezerška z naslovom Islam in krščanstvo – možnosti sobivanja; vsi se bomo preizkusili v 

iskanju skritega zaklada.  

V soboto je na Rakovniku tudi slovesnost ob dnevu posvečenega življenja. Ob 14.30 

bo redovniška molitvena ura in ob 15.00 sv. maša, ki jo vodi g. nadškof Stanislav Zore.  

V soboto je prav tako duhovna obnova skupine za žene. 
 

Prihodnja nedelja je 4. nedelja med letom, pri vseh sv. mašah bo blagoslov sveč ob 

prazniku svečnice. Pri sv. maši ob 10.30 bo sprejem animatorjev. Ker je prva nedelja v 

mesecu, bo nabirka namenjena za obnovo naše cerkve ob 100-letnici..  
 

Godovi v tem tednu: Danes  sv. Timotej in Tit, škofa;  jutri sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulik; 

v torek sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj;  sreda  sv. Konstancij, škof;  četrtek sv. Peter 

Bolgarski, menih; petek sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev; vo soboto sv. Brigita Irska, 

opatinja nedelja  sv. Simeon in Ana, preroka – Jezusovo darovanje - svečnica. 
 

Svetopisemski maraton poteka v dvorani Antonovega doma na Viču od današnje 

nedelje do sobote popoldne, ko bo prisoten tudi g. Pavle Ravnohrib. Naša župnija bere 

Božjo besedo danes, v nedeljo od 20h do 22h. 

Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira dobrodelno košarkarsko 

tekmo za socialno ogrožene otroke, ki bo v soboto, 1. 2, ob 11:30 uri v športni dvorani 

Krim. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo zvezd, ki jo med drugim sestavljajo: Challe 

Salle, Franci Kek, Nenad Protega. 

Nova številka Družine vas čaka v vratarnici »Majcnove hiše«. 

Več informacij in prijave na spletni strani: www.rakovnik.si 

 

 
 

http://www.rakovnik.si/


 

SVETE MAŠE 26. januar  – 2. februar 2020 
 

 

 
NEDELJA 

26.1. 
3. NEDELJA 
MED LETOM 

 
15.00 ZADNJA 

NEDELJA  

 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 
15.00 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
++ R. in F. 
+ Lucija U., obl. 
 Devici Mariji zahvala in prošnja za zdravje 
+ Marija J., obl. 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K1) 
za blagoslov v službi    //++Tončka in Tone Č. 

 

 

 

 PONEDELJEK 

27.1. 
 

6.00 
7.30 

18.30 
 

za duše v vicah 

za zdravje v družini 
+ Franc P.  // v zahvalo Mariji Pomočnici 
+ Marta J. // + Dušan B. 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K2) 

 
TOREK 

28.1. 

6.00 
7.30 

18.30 
 

v zahvalo Mariji Pomočnici 
+ Tone B. 
++ Jožefa V., obl. in družina V. 
za vse ++ prednike  //  + Rudolf Č. 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K3) 

 
 SREDA 

29.1. 

6.00 
7.30 

18.30 

++ starša U. in brat Marjan 
++ starši B. in nečak 
++ družina Z. 
za vse ++ prednike   // za pravo službo 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K4) 

 
ČETRTEK 

30.1. 
 
 

6.00 
7.30 

18.30 

v zahvalo 
Mariji za uslišano prošnjo 
v zahvalo  //  + Rozalija P. 
++ Edi K. in Anton 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K5) 

 
PETEK 
31.1. 

 
SV. JANEZ 

BOSKO 

6.00 
7.30 

12.00 
 

18.30 

+ Frančiška D. 
za Božje varstvo in zaščito 
praznovanje-Gimnazija Želimlje 
za spreobrnjenje in odpuščanje sestrične (K6) 
++ družina R.  // ++ družina F.  
prošnja, da bi dobila službo 

 
SOBOTA 

1.2. 

7.30 

 

9.00 
18.30 

ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE 

ZA RAJNE SALEZIJANCE 
ZA RAJNE SALEZIJANCE 
ZA RAJNE SALEZIJANCE 
ZA RAJNE SALEZIJANCE 

 
NEDELJA 

2.2. 
4. NEDELJA 
MED LETOM 

 

SVEČNICA  

 

7.30 
 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
v zahvalo in priprošnjo Mariji 
+ Ladislav L. 
++ družini B. in P. 
++ S. Stane in Malči 
+ Franc S., obl. 

 


