OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 22. marec 2020
Danes je 4. postna nedelja, ob 10.00 prenos sv. maše na TV Slovenija 2, ob 10.30 prenos
sv. maše iz rakovniške hišne kapele, ob 11.35 nagovor nadškofa Zoreta na TV Slovenija 1.
Prenos sv. maše iz naše cerkve v tem tednu je do ponedeljka ob 17.30, od torka naprej pa
ob 18.30. V petek je tudi prenos križevega pota ob 18.00. V času prenosov je cerkev zaprta.
V četrtek, ko je dan adoracije, se z Najsvetejšim peljemo po glavnih ulicah naše župnije in
sicer med 20.00 in 21.00. Zemljevid ulic bo objavljen na spletni strani.
Od nas se je poslovil Jakob Kuratl iz Rakovniške 2. Gospod daj mu večni pokoj!
Letošnja postna akcija za našo župnijo ima slogan: »NI MI VSEENO ZA ...« Gotovo nam ni
vseeno zlasti ob epidemiji in zato smo povabljeni, da se držimo navodil, ki so nam bila dana,
kakor tudi da molimo za Božjo pomoč in Marijino posredovanje.
Zaradi preventive pred širjenjem koronavirusa so do nadalnjega odpovedane vse dejavnosti
in srečanja v župnišču in mladinskem centru. Prav tako so odpovedane sv. maše z ljudstvom,
kakor tudi druge pobožnosti z ljudstvom. Sv. se darujejo po prejetih namenih, kakor so napisane
v oznanilih, vendar so v zasebnosti, brez ljudstva.
Cerkev je odprta vsak dan od 7.00 do 19.00 za osebno molitev zdravih vernikov. V cerkvi
sme biti največ 10 ljudi hkrati, med seboj morajo biti v razdalji 1,5 m.
Slovenski škofje do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti
udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z
molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu,
TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se
opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko
darovana po preklicu tega navodila.
V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
Prihodnja nedelja je 5. postna, ob 10.00 prenos sv. maše na TV Slovenija 2, ob 10.30 prenos
sv. maše iz rakovniške hišne kapele.
Godovi v tem tednu: Danes sv. Lea, spokornica; jutri sv. Jožef Oriol, duhovnik; v torek sv. Katarina Švedska,
redovnica; sreda Gospodovo oznanjenje - sv. Prokop Češki, opat; četrtek sv. Kastul, mučenec; petek sv.
Peregrin, redovnik; sobota sv. Vojan (Bojan), knez; nedelja sv. Bertold, redovni ustanovitelj.
Od 15. do 23. marca vabljeni k svetovni devetdnevnici k Mariji Pomočnici za preprečitev epidemije, ki jo po
vsem svetu moli salezijanska družina.
Vsak večer ob 18.30 se bo v rakovniški cerkvi oglasil zvon in tedaj smo povabljeni, da na svojih domovih molimo
rožni venec (če je mogoče pred Marijino sliko ali kipom).

V tem tednu nas je papež Frančišek pomiril glede svete spovedi: Kdor želi prejeti Božje
odpuščanje za svoje grehe v času, ko ni možno iti k sv. spovedi, pri sebi obudi kesanje nad
grehi in prosi Boga odpuščanja z obljubo, da bo takoj, ko bo možno, opravil sv. spoved. Bog mu
grehe odpusti v tistem trenutku.
Če želite darovati za sv. maše oz. se dogovoriti za sv. mašo po vašem namenu, to lahko
naredite preko telefona. Pokličite na 041 716 949 (župnik Mirko).

SVETE MAŠE

22. marec 2020 – 29. marec 2020

Sv. maše kot so naročene, bodo opravljene, vendar brez vernikov!

NEDELJA
22.3.
ČETRTA
POSTNA

PONEDELJEK

23.3.

TOREK
24.3.

ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE

++starši M. in K.
+Tone Z.
++starši K. in M.
++Danilo in Pavla G.
v zahvalo Mariji Pomočnici
po namenu (1)
++Jože Z. in ostali pokojni iz družine Z.
++Jože in Ana S. // za zaustavitev korona virusa

++Jože in Marija P. in Frančiška(Ž) V.
++Stanko(M) in Frančiška S.
za pozabljene duše v vicah
po namenu (2) // za zaustavitev korona virusa
po namenih Združenja Marije Pomočnice
za g. Franca D., za zdravje in srečno zadnjo uro

SREDA
25.3.
Gospodovo
ozanjenje
ČETRTEK
26.3.

+Ignac G. //+Pavel M.; 7. dan
po namenu (K1)
++starši P. in Leopold C.
po namenu (3) // za zaustavitev korona virusa
++ iz družine Č. // ++ starši Č. in B.

+ Andrej B., 30. dan
po namenu (K2) // za zaustavitev korona virusa
po namenu (4) // + Rozalija S., 7. dan
za g. Milana G. za zdravje in srečno zadnjo uro

+Janez B. // + Lili I., 30. dan
++Veronika M.,obl.,Kristina in Anton K.

PETEK
27.3.

po namenu (K3)
po namenu (5) // za zaustavitev korona virusa
za ozdravitev družinskega debla
+Jožef Š. // + Silvo B.
za blagoslov pri zanositvi in rojstvu
ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE

SOBOTA
28.3.
NEDELJA
29.3.
PETA
POSTNA

Bodimo povezani v molitvi!

po namenu (6)
po namenu (K4)
+Marija S.
ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE

po namenu (K5)
++starši P.
+Andrej T.
+Silvester K.
vaš župnik Mirko

