OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 08. maj 2022
Danes je 4. velikonočna nedelja - nedelja Dobrega pastirja. Z nami je cel konec tedna
bogoslovec Ljubljanskega semenišča Luka Anžič, ki se vam je predstavil. Za pričevanje se
Luku najlepše zahvaljujemo in mu obljubljamo spomin v molitvi, kot tudi za druge mlade, ki jih
Bog kliče na pot duhovništva ali redovništva. Popoldne ob 14.00 je na Rakovniku srečanje
skupine Vera in luč, na Brezovici pa sv. maša in skavtske obljube našega stega. V Šentvidu
poteka zaključno tekmovanje ŠportKati lige za mlajše nogometaše.
Bog vam povrni tudi za nabirko prejšnje nedelje!

V ponedeljek po večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Molitev poteka v
tišini in se zaključi z Evharističnim blagoslovom.
V torek 10. maja vabi Glasbena šola Rakovnik na Dan odprtih vrat od 16.00 naprej. Od blizu
boste lahko doživeli pouk instrumentov, za vas pripravljajo pravo glasbeno pravljico in še
slavnostni koncert! Vabljeni vsi, še posebej pa bodoči mladi glasbeniki!
V sreda ob 20.00 je sestanek voditeljev oratorija.
V četrtek je uro pred večerno sv. mašo molitev pred najsvetejšim, ko molimo za duhovne
poklice, družine in našo domovino.
V petek je začetek birmanske 9-dnevnice. Ob 17.00 je srečanje z birmovalcem stiškim opatom
g. Maksimilijanom Filejem. Poleg birmancev ste na srečanje vabljeni tudi njihovi starši in botri.
Med sv. mašo bo Stiški opat na razpolago za sv. spoved. Vse do praznika sv. birme se
birmanska 9-dnevnica prične z večerno sv. mašo.
V soboto ob 9.00 je priprava na sveto spoved in prva sveta spoved za letošnje prvoobhajance.
Sv. maša ob 9.00 v hišni kapeli.
Prihodnja nedelja je 5. velikonočna nedelja – praznik prvega sv. obhajila. Ob 10.30
spremljamo naše najmlajše k srečanju z Jezusom.
Vsak dan ste vabljeni, da se ob 20.00 uri pridružite verigi molitve za mir v Ukrajini in po svetu.
Glede na Covid 19 ; maske niso obvezne, toda bodimo previdni!
Godovi v tem tednu: danes goduje sv. Bonifacij IV ., papež - obletnica posvetitve ljubljanske stolnice; v
ponedeljek sv. Izaija, prerok; v torek sv. Job, svetopisemski mož; v sredo sv. Nerej in Ahilej, mučenca; v četrtek
sv. Leopold Mandič, redovnik; v petek sv. Marija Dominika Mazzarelo, redovnica; v soboto sv. Halvard, mučenec;
nedelja sv. Izidor, kmet.

Ob izhodih vzemite pismo Družine, ki praznuje 70 let obstoja. Če izpolnite naročilnico boste
prejemali Družino 1 mesec brezplačno na dom, brez nadaljnje obveznosti! Vsem bralcem in
naročnikom se zahvaljujemo za iskreno zvestobo!
Zakrament sv. zakona želite prejeti: Kresnik Miha iz Malove ul. žup. Rakovnik in Koprivc Katja
Srednjevaške ul. žup. Lj Rudnik. Priporočimo ta novi zakon Božji dobroti.

08 maj 2022 - 15. maj 2022

SVETE MAŠE

Sv. maše kot so naročene in so zapisane, bodo opravljene v naši skupnosti!
NEDELJA

08. 05.
4. velikonočna

PONEDELJEK
09. 05.
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10. 05.
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11. 05.
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13.05.
SOBOTA
14. 05.

NEDELJA

15. 05.

5. velikonočna
Prvo obhajilo

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Drago Mlakar
9.00 + Judita Petelin (molitv. sk.)
10.30 + Stane Šubelj, obl.
18.30 + Jože Nose
6.00 ++ iz družine Hlad
7.30 za duše v vicah // +Marijan Jezeršek (K1)
18.30 + Boštjan Škafar
++ družina Purkat, obl.
++ Frančiška in Anton Ivančič (v skupnosti)
6.00 za zdravo pamet in srečno zadnjo uro
7.30 v zahvalo po namenu darovalca // + Marijan Jezeršek (K2)
18.30 + Margareta Božič
na čast sv. Antonu
6.00 ++ iz družine Zajc
7.30 po namenu // + Marijan Jezeršek (K3)
18.30 + Janez Jan, obl.
za zdravje
6.00 7.30 + Ivan Saražin // + Marijan Jezeršek (K4)
18.30 + Marija Bačer
++ starši Zajc in brat
++ iz družine Zajc (v skupnosti)
6.00 7.30 po namenu (Nataša Francelj) //+ Marijan Jezeršek (K5)
18.30 + Alojzij Dolenjšek // ++ iz družine Pajk
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
+ Matejka Zidar
9.00 + Marijan Jezeršek (K6) (v hišni kapeli)
18.30 + Milena Kristan
Heleni za zdravje in duševni mir
za ozdravljenje in osvoboditev (v skupnosti)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
za dober namen
9.00 + Judita Petelin
10.30 + Dragica Trček, obl.
18.30 ++ starši Brodnik in Petrič

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

