
 

 
 

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

 

Nedelja, 05. april 2020 
 

 

Danes je 6. postna – cvetna nedelja, ob 10.00 prenos sv. maše na TV 

Slovenija 2, ob 10.30 prenos sv. maše iz rakovniške cerkve. Blagoslov zelenja in butar poteka preko 

prenosa, verniki pa doma zelenje oz. butare blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Tekmovanje butaric 

poteka preko spleta. Fotografijo pošljite na kultura@rakovnik.si, druga navodila so na spletni strani. 

Od nas se je poslovil duhovnik Jože Vidic, SDB. Vrsto let je deloval v naši župniji,  pogreb  bo v 

ponedeljek ob 10.30 na Trsteniku. Gospod daj mu večni pokoj! 

VELIKI TEDEN – z današnjim dnem smo vstopili v veliki teden, ko še posebej podoživljamo skrivnosti 

Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Prenos sv. maše iz naše cerkve bo do  vključno srede ob 

18.30, za veliko tridnevje pa ob 19.00. V času prenosov je cerkev zaprta. 

V ponedeljek ob 20.00 vabljeni k molitvi s škofi na Radiu Ognjišče. 

VELIKI ČETRTEK – spomin zadnje večerje. Prenos obreda velikega četrtka iz naše cerkve bo ob 

19h. Po obredu bo molitev z Jezusom v ječi. 

VELIKI PETEK – spomin Jezusove smrti na križu. Ob 15h je križev pot prek Radia Ognjišče. Ob 16h 

je prenos križevega pota iz naše cerkve. Prenos obreda velikega petka iz naše cerkve bo ob 19h. 

Po obredu bo molitev z Jezusom v grobu. Namesto križevega pota v naravi, bo ob 20h križev pot prek 

video konference  (povezava in navodila bodo na spletni strani).  

VELIKA SOBOTA – Jezus počiva v grobu. V božjem grobu bo Jezus v Najsvetejšem zakramentu. 

Cerkev bo odprta za molitev, seveda ob spoštovanju številčne omejitve.  

Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov velikonočnih jedi po televiziji oz. radiu. 

Prenos blagoslova iz naše cerkve bo ob 16.00. Ob 15.00 bo prenos blagoslova na TV SLO 1, ob 

17.35 pa prenos blagoslova na TV SLO 2. Velikonočne jedi lahko tudi sami spoštljivo blagoslovite – 

blagoslovna molitev bo objavljena na spletni strani.  

Prenos velikonočne vigilije iz naše cerkve bo 19h. 

VELIKA NOČ – slovesni praznik Jezusovega vstajenja. Prenos velikonočne procesije iz naše 

cerkve bo ob 7.00 (procesija bo brez sv. maše). Prenos sv. maše iz naše cerkve bo ob 10.30. Škofje 

vabijo vernike v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku. Župniki bodo ob 8.00 zvonili z 

vsemi zvonovi kot vabilo in znamenje praznika. Na veliko nedeljo zvečer se bomo z Najsvetejšim peljali 

po glavnih ulicah naše župnije in sicer med 20.00 in 21.00.  

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

napisane v oznanilih, vendar so v zasebnosti, brez ljudstva. Če želite darovati za sv. maše pokličite 

župnika na 041 716 949. Če želite darovati za stroške župnije namesto nabirke v cerkvi, to lahko storite 

z nakazilom na TRR župnije SI56 020580253206123 (koda ADCS, namen: donacija).  

Cerkev je odprta vsak dan od 7.00 do 19.00 za osebno molitev zdravih vernikov (največ 10 ljudi 

hkrati). V cerkvi lahko dobite blagoslovljeno vodo. 

Godovi v tem tednu: Danes  sv. Vincencij Ferrer, duhovnik;  jutri sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec; v torek 

sv. Herman, premonstraten;  sreda  sv. Maksim in Timotej, mučenca;  četrtek sv. Valtruda, redovnica; petek 

sv. Domnij (Domen), škof, mučenec; sobota sv. Stanislav, škof, mučenec;  nedelja  sv. Zenon Veronski, škof. 

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. 

Zahvaljujemo se Ani Dobnikar in Samotu Remcu za sodelovanje pri petkovem duhovne večeru.  

Na spletni strani lahko najdete spodbude za veliki teden za vse generacije. Hvala s. Ivanki, Andražu 

in Ani, ki so jih pripravili. 

 

 

 



 
 
 
 

SVETE MAŠE 05. april 2020 – 12. april 2020 
 

 

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

 
NEDELJA 

05.4. 
 

cvetna 
nedelja 

 
 

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

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

 

 

 

 PONEDELJEK 

06.4. 
 

 za ozdravljenje notranjih ran 
v zahvalo Magdaleni mistikinji  z Gore 
+ Jerica in Leopold B. 
+ Jože J., obl.  //  + Darko T. 
v zahvalo sv. Trojici in Mariji  // + Feri S., 30. dan   
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (1) 

 
TOREK 

07.4. 

 + Ana P.  // po namenu 
+ Andrej T. // + Marija in Fani G. // + Zofija H. 
+ Franc K., obl., + Marija in Matija K. 
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (2) 

 
 SREDA 

08.4. 

 za pravnuka po namenu  // v zahvalo in priprošnjo 
v zahvalo Bogu in MP za pomoč v družini 
+ Jože R.  // po namenu  // + Valburga J., obl. 
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (3) 

+ Alojz Š., 7. dan 

 
ČETRTEK 

09.4. 
veliki četrtek 

 --- hvalnice  --- 
za duhovne poklice  // po namenu 
+ Lado O.  // + Joži J. in ostali sorodniki 
za zdravje // po namenu Marjete M. 
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (4) 

++ starše  Z. 

 
PETEK 
10.4. 

veliki petek 

  ---  hvalnice  -- 
 
 
obredi velikega pekta 

 
SOBOTA 

11.4. 
velika sobota 

 ---  hvalnice  -- 
za žive in rajne člane mašne zveze  
v zahvalo in priprošnjo MP za zdravje  // po namenu 
+ France P., obl. // za zdravje 
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (5) 

+ župnik Primož L. 

 
NEDELJA 

12.4. 
 

velika noč 

 
 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Boris  K.  // + Franc P. 
+ Vincencij M.  // ++ iz družine  F. 
v zahvalo in priprošnjo MP 
za zmago Brezmadežnega Srca v Slovenskem narodu (6)   
++ starše T. in stare starše ter + Dušan T. 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 
 


