OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 12. junij 2022

Danes je praznik SVETE TROJICE. Pri sv. maši ob 10.30 je ŽUPNIJSKI DAN, ko praznujemo
DAN JUBILANTOV IN ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA. Današnji ofer je namenjen za
kritje stroškov župnijskega dneva. Po sv. maši ste vsi prav lepo vabljeni na dvorišče SMC-ja k
skupnemu srečanju in pogostitvi. Hvala ekipi pod vodstvom Aleša Tomažina, ki je pripravila vse
potrebno za pogostitev ob župnijskem dnevu.
Včeraj je potekal moški večer s pripravo golaža. Hvala Jožetu Gorniku za pobudo in vsem
skupinam, ki so pripravile odličen golaž ter župniku Mirku za duhovni nagovor ob tem.
Čestitke ministrantom, ki so na dekanijskem kvizu osvojili 1. mesto. Zmago jim je prineslo
najboljše zanje v kvizu in odlična igra nogometa. Čestitke tudi odbojkaricam za osvojen turnir v
Mariboru.
V ponedeljek po večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega. Športni odbor ima
zaključno večerjo.
V torek je zaključni piknik za birmance in njihove starše.
V četrtek je praznik sv. Rešnjega telesa.., sv. maše so ob 6.00, 7.30, 9.00 in 18.30, ko še

posebej počastimo Jezusa navzočega pod podobo kruha in vina. Po večerni sv. maši
bo tudi procesija z Najsvetejšim. Ministranti se za vaje zberejo ob 17.45. Uro pred
večerno sv. mašo ne bo izpostavitve Najsvetejšega.
V petek gredo animatorji v Ankaran na pripravljalni vikend za oratorij. Odhod z Rakovnika je
ob 17.00. Vračajo se v nedeljo ob 15.00.
V soboto je dekanijsko romanje družin na Kurešček s sv. mašo ob 16.00 uri. Organizirano
bo peš romanje iz Želimelj z začetkom ob 13.00. Lepo vabljeni, da se romanja udeležite v čim
večjem številu.
Prihodnja nedelja je 12. nedelja med letom. Pri sv. maši ob 10.30 je zahvalna sv. maša, ko
se poslavlja župnik Mirko. Gospodinje prosimo za pecivo.
Na naši spletni strani so odprte prijave na poletni oratorij. Zaradi lažje organizacije in omejitve prijav
priporočamo, da s prijavami ne odlašate preveč.

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. Eskil, mučenec; v ponedeljek sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkveni
učitelj; v torek sv. Rihard, opat; v sredo sv. Vid, mučenec; v četrtek sv. Beno iz Meissna, škof – SV. REŠNJE
TELO IN SV. REŠNJA KRI; v petek sv. Albert, tretje rednik; v soboto sv. Gregor Janez Barbarigo, škof; nedelja
sv. Nazarij, prvi koprski škof.

12 junij 2022 - 19. junij 2022

SVETE MAŠE

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

12. 06.
SV. TROJICA

PONEDELJEK
13. 06.

TOREK
14. 06.
SREDA
15 06.
ČETRTEK
16. 06.
Sv. Rešnje
telo in kri
PETEK
17. 06.
SOBOTA
18. 06.

NEDELJA

19. 06.
12. med letom

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij

++ žena Slavka, starši, sestre in bratje Fortuna

9.00 + Ivan Zbačnik
10.30 + Leopold Gačnik, ml., obl.// + Klemen Jaklič
18.30 ++ starša Anica in Jože Bavdek
6.00 po namenu
7.30 za družino Šušteršič – za zdravje
po namenu
18.30 ++ Tončka in Marjan Jezeršek
+ Ivan Bolha, obl.
6.00 + Matejka Zidar
7.30 po namenu darovalca // za srečen porod
18.30 ++ Ciganovi // ++ družina Kristan
za vse pokojne Tušar in Gnezda (v skupnosti)
6.00 + Marija Blatnik
7.30 Mariji v zahvalo // za Božji blagoslov ob rojstnem dnevu
18.30 + Alojzij Hočevar // v zahvalo Mariji
6.00
7.30
9.00
18.30
6.00
7.30
18.30
7.30
9.00
18.30

za zdravje
++ Hermina in Julij Skubic
ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE
+ Svetlana More
+ Anica Bartol
++ Minka in Jože Vlahovič
pokojni iz družin Mencin in Mihelčič
ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
++ Zupan in Jesih
+ Neža Starič
+ Ivana Mustavar (ž)
za ozdravljenje in osvoboditev (v skupnosti)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
++ žena Slavka, starši, sestre in bratje Fortuna
9.00 + Judita Petelin (molit. sk.)
10.30 + Rajko Todič
18.30 ++ Tončka in Tone Černič

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

