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Danes je  PRAZNIK BINKOŠTI
večerni sv. maši je tudi zaključ
šmarnični kviz, bodo nagrajeni.

Od nas se je poslovil Aleksander Grandi
bo v petek 5.  6. ob 12.00 uri na Ple

Jutri  Marija Mati Cerkve 
18.30. Po večerni sv. maši katehetski odbor.

V torek po večerni sv. maši ostanemo v cerkvi in molimo pred Najsvetejšim za vse 
v stiski.  

V sredo zvečer srečanje mentorjev SMC
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred 

poklice, družine in domovino.
V soboto dopoldne 1. skupina obhaja 
Prihodnja nedelja je PRAZNIK 

18.30 uri.  
Glede na zmanjšanje stanja nevarnosti za okužbo, 

sv. maše iz naše cerkve ni več
zaščitna maska in določena varnostna razdaljo vsaj 1,5 metra. Sveto obhajilo brez 
izjeme prejemamo na roko. 

Svete maše od danes naprej  lahko 
 

Godovi v tem tednu: danes je 

Mati Cerkve (binkoštni ponedeljek

ugandski mučenci;  četrtek sv. 

mučenec  - prvi petek; sobota sv. 

mučenci tržaške Cerkve. 

 
Skupaj s papežem vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za kon

epidemije. Posebej se priporoč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Nedelja, 31. maj 2020

PRAZNIK BINKOŠTI. Sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30  in 18.30 uri. 
je tudi zaključek šmarnic. Zvesti obiskovalci, ki so izpolnjevali 

ni kviz, bodo nagrajeni. 
Aleksander Grandič bival Ob dolenjski železnici 44. Pogreb 

bo v petek 5.  6. ob 12.00 uri na Plečnikovih Žalah.  Gospod daj mu
ti Cerkve - binkoštni ponedeljek, sv. maše ob 

erni sv. maši katehetski odbor. 
erni sv. maši ostanemo v cerkvi in molimo pred Najsvetejšim za vse 

anje mentorjev SMC-ja. 
erno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino. 
dopoldne 1. skupina obhaja praznik prvega sv. obhajila

Prihodnja nedelja je PRAZNIK TROJICE. Sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30  in 

Glede na zmanjšanje stanja nevarnosti za okužbo, z jutrišnjim dnem spletni prenos 
sv. maše iz naše cerkve ni več potreben. V cerkvi je za enkrat še vedno obvezna 

ena varnostna razdaljo vsaj 1,5 metra. Sveto obhajilo brez 

Svete maše od danes naprej  lahko oddajate v sprejemnici Majcnove hiše.

v tem tednu: danes je Obiskanje Device Marija;  jutri sv. Justin, mu

Mati Cerkve (binkoštni ponedeljek; v torek sv. Erazem, škof;  sreda  sv. Karel Lwanga in dr. 

etrtek sv. Kvirin iz Siska, škof, mučenec; petek sv. 

; sobota sv. Bertrand Oglejski, škof – prva sobota;  nedelja  

Skupaj s papežem vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za kon
Posebej se priporočajmo tudi Mariji. 

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

2020 

. Sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30  in 18.30 uri. Pri 
ek šmarnic. Zvesti obiskovalci, ki so izpolnjevali 

bival Ob dolenjski železnici 44. Pogreb 
nikovih Žalah.  Gospod daj mu večni pokoj! 

sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in 

erni sv. maši ostanemo v cerkvi in molimo pred Najsvetejšim za vse 

Najsvetejšim za duhovne 

praznik prvega sv. obhajila.  
. Sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30  in 

z jutrišnjim dnem spletni prenos 
V cerkvi je za enkrat še vedno obvezna 

ena varnostna razdaljo vsaj 1,5 metra. Sveto obhajilo brez 

oddajate v sprejemnici Majcnove hiše. 

Justin, mučenec – Marija 

sv. Karel Lwanga in dr. 

; petek sv. Bonifacij, škof, 

;  nedelja  Prvi 

Skupaj s papežem vas vabim k vztrajni molitvi za Božji poseg za končanje 



 
 
 
 

SVETE MAŠE     31. maj  2020 – 07. junij  2020 
 

 
 
 

 
NEDELJA 

31.5. 
 

B i n k o š t i   

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
na čast sv. Duhu 
 

+ Marija P. in Marjan L. 
+ po namenu  //  + Leopold G. ml. 8. obl. 
+ starše P. 

 

 

 

 PONEDELJEK 
01.6. 

 

6.00 
7.30 
9.00 

18.30 

po  namenu Vide J. 
 

po namenu Špele Č. (1)  // + Jože H.  

+ Martin S., obl. 
+ Ferdinand M., obl. // za blagoslov družine 
po  namenu 

 
TOREK 

02.6. 
 

6.00 
7.30 

 18.30  

 
 

po namenu Špele Č. (2) // + Jože H. 
 

+ Karel P.  // + starša  P. 
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 

 
 SREDA 

03.6. 

6.00 
7.30 

 

18.30 

za naše rajne 
 

po namenu Špele Č. (3) // + Jože H. 
 
 

v zahvalo in  za blagoslov v življenju 
+ Ana  P., obl.  //  + Janez  G., obl. 

 
ČETRTEK 

04.6. 
 

6.00 
7.30 

18.30  

 
 

po namenu Špele Č. (4) 
 

za duhovne poklice  //  za  nerojene otroke  // + Jože H. 
za Milana G. – za zdravje in srečno zadnjo uro 

 

PETEK 
05.6. 

prvi petek 

6.00 
7.30 

18.30 

Na priproš. Dominika Savia  za srečno nosečnost 
 

po namenu Špele Č. (5)   

+ Marija K.   // + Jože H. 
+ Tone Z. 

 
SOBOTA 

06.6. 
prva sobota 

7.30 
 

9.00 
 18.30  

za žive in rajne člane mašne zveze  
po namenu Špele Č. (6) 

+ Marija K., obl. 
+ Mihaela R.  //  + Jože H. 
+ Drago K., obl. 

 
NEDELJA 

07.6. 
 

Sveta Trojica   

 

7.30 
 

9.00 
10.30 
18.30 

 

ZA ŽIVE IN RAJNE  ŽUPLJANE 
+ Lado  O. 
 

+ Olga in Jože  B. 
+ Jerica in Mihael D. ter ++ sorodniki 
+ Jože H. 

 

Bodimo povezani v molitvi!       vaš župnik Mirko  

 
 


