
 

 
 

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

 

Nedelja, 29. marec 2020 
 

 

Danes je 5. postna nedelja, ob 10.00 prenos sv. maše na TV Slovenija 2, ob 10.30 prenos 

sv. maše iz rakovniške cerkve, ob 11.30 nadškofov nagovor na TV Slovenija 1. 

V tem tednu bo na Radiu Ognjišče potekal radijski misijon z naslovom »Si upaš živeti?« 

Glavni misijonski nagovor bo vsak dan ob 17.00. 

Prenos sv. maše iz naše cerkve v tem tednu je ob 18.30. V petek je tudi prenos križevega 

pota ob 18.00. V času prenosov je cerkev zaprta. 

V času preventive pred koronavirusiom se sv. maše darujejo po prejetih namenih, kakor 

so napisane v oznanilih, vendar so v zasebnosti, brez ljudstva. Velja spregled dolžnosti 

udeležbe pri nedeljski sv. maši in odložitev podeljevanja zakramentov spovedi, krsta in poroke. 

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 in potovanje Najsvetejšega je objavljeno na spletni 

strani,. Vabljeni, da prižgete svečke na svojih oknih, ko gre Jezus mimo vas. 

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. 

V petek ob 19.30 bo prenos duhovnega večera za mlade iz naše kapele. 
 

Prihodnja nedelja je 6. postna - cvetna, ob 10.00 prenos sv. maše na TV Slovenija 2, ob 

10.30 prenos sv. maše iz rakovniške cerkve. Blagoslov zelenja in butar v izrednih razmerah 

po navodilu naših škofov poteka na naslednji način:  

Duhovnik na cvetno nedeljo med sv. mašo opravi blagoslov zelenja v cerkvi brez navzočnosti 

vernikov. Verniki doma pripravijo zelenje oz. butare in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. 

Blagoslovljeno vodo lahko dobite v cerkvi v cisterni pod korom. 
 

Godovi v tem tednu: Danes  sv. Bertold, redovni ustanovitelj;  jutri sv. Amadej Savojski, vojskovodja; v torek 

sv. Gvido, opat;  sreda  sv. Tomaž Toletinski, misijonar, mučenec;  četrtek sv. Frančišek Paolski, puščavnik, 

redovni ustanovitelj; petek sv. Rihard (Riko), škof – prvi petek; sobota sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitel 

– prva sobota;  nedelja  sv. Vincencij Ferrer, duhovnik. 
 

Karitas Rakovnik: v četrtek ob 15 – 17h delitev hrane za prosilce – posebni pogoji! 

Če želite darovati za sv. maše oz. se dogovoriti za sv. mašo po vašem namenu, to lahko 

naredite preko telefona (041 716 949 – župnik Mirko). Če želite darovati za stroške župnije 

namesto nabirke v cerkvi, to lahko storite z nakazilom na TRR župnije SI56 0205 8025 3206 

123 (koda ADCS, namen: donacija).  

Prav tako pokličite, če je potrebno podeliti zakrament maziljenja v smrtni nevarnosti ali za 

pogreb. Pokličite na 041 716 949 (župnik Mirko). 

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. 
 
 

Vabim vas k okrepljeni molitvi za Božji poseg za končanje epidemije. Lahko je to rožni venec 

ali Očenaši ali križev pot; lahko ponavljate vzklik: Jezus Sin Davidov, usmili se nas. 
 

 
 



 
 

SVETE MAŠE 29. marec 2020 – 05. april 2020 
 

 

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

 
NEDELJA 

29.3. 
 

PETA  
POSTNA 

 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
po namenu (K5) 
++ starši P.   
//  žive in ++ Lončar in Filipič in + Alojz in + Vladka 

+ Andrej T. 
+ Silvester K.  // za Božje obvarovanje pred 
koronavirusom vsega človeštva  (1) 

 

 

 

 PONEDELJEK 

30.3. 
 

 po namenu (K 6)   //  + Marija K. 
++ Pavla in Danilo G.  // + Metka K., obl. 
 družina  S.  //  po namenu v zahvalo 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  (2) 

 
TOREK 

31.3. 

 + Marija K.  //  po namenu Avel L. 
+ Andrej T.  //   družina  S.   
+ Leopold G. 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  (3) 

 
 SREDA 

01.4. 
 

 za naše rajne (10) 
+ Frančiška Bernarda P., obl. 
 družina  S.  // za srečo in blagoslov v družini 
v zahvalo  // + Ljudmila A., obl. 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  (4) 

 
ČETRTEK 

02.4. 
 

 + Andrej T.  //   družina  S.   
za duhovne poklice  // + Stane M. 
++ Stanko, Frančiška, Marija, Anton, Franci, Francka, 
Jakob, Franci  // + Jakob K., 7. dan 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  (5) // + Damjan  S. 

 
PETEK 
03.4. 

prvi petek 
 

 za blagoslov v družini 
 družina  S.   
+ Klemen J.  //  + Katja E., obl. 
Marija K.  // ++ iz družine Z. 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  (6) //  za bolnike 

 
SOBOTA 

04.4. 
prva sobota 

 za žive in  rajne člane mašne zveze 
 družina  S.   
v zahvalo sv. Duhu , za dušno in telesno zdravje 
+ Mihaela R.  // v zahvalo in srečo v zakonu 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva  // za duše v vicah 

 
NEDELJA 

05.3. 
 

cvetna 
nedelja 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Drago M. 
+ Ana in Janez P.  // + Magdalena L., obl. 

+ Urška G., obl.  //  + Anton J. 
za Božje obvarovanje pred koronavirusom vsega 
človeštva   

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 
 


