OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 19. junij 2022

Danes je 12. nedelja med letom. Pri sv. maši ob 10.30 je zahvalna sv. maša, ko se
poslavlja župnik Mirko. Po sv. maši ste vsi lepo vabljeni v jedilnico Majcnove hiše na manjšo
pogostitev.
Od nas se je poslovil Janez Širovnik, pogreb bo v torek ob 12.00 na Plečnikovih Žalah.
Gospod daj mu večni pokoj!
V ponedeljek ob 16.30 je piknik za otroški, mlajši mladinski in mladinski pevski zbor. Po
večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega.
V sredo ob 19.30 je srečanje ministrantskih voditeljev.
V sredo ob 19.30 je v župnijski rotundi "magic show" nepozabni čarovniški spektakel. Vstop je
prost. Vabljeni vabljeni na spektakel mladega Luka Drenika!
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim. Po večerni sv. maši je
zadnje letošnje srečanje zborovodij.
Od petka do nedelje potekajo v Veržeju duhovne vaje za najmlajšo zakonsko skupino.
Prihodnja nedelja je 13. nedelja med letom, je zadnja v mesecu, sv. maša bo tudi ob 15.00 z
molitvijo za srečno smrt.
Od 4. do 29. julija poteka oratorij od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure. Sprejem poteka v
sprejemnici Majcnove hiše. Poskrbljeno je tudi za varstvo od 7.00 ure dalje in od 16.00 do 17.00 ure.
Zgornje parkirišče bo v poletnem času zaradi varnosti prihoda otrok za promet zaprto. Avte lahko
parkirate na parkirnih mestih ob cerkvi.

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. Nazarij, prvi koprski škof; v ponedeljek sv. Florentina, opatinja; v
torek sv. Alojzij Gonzaga, redovnik; v sredo sv. Ahacij in tovariši, mučenci; v četrtek sv. Jožef Cafasso, redovnik
– Rojstvo Janeza Krstnika; v petek sv. Simplicij, škof – Srce Jezusovo; v soboto sv. Doroteja iz Montauna, mati,
mistikinja – Dan državnosti; nedelja sv. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj.

Na izhodih si vzemite zadnje župnijsko glasilo "Varuj nas, Mati" pred počitnicami in novim
šolskim letom.

19 junij 2022 - 26. junij 2022

SVETE MAŠE

Sv. maše kot so naročene in so zapisane, bodo opravljene v naši skupnosti!
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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
6.00 + Borut Pfeifer
7.30 po namenu // + Fani Germek
18.30 + Boštjan Škafar // + Drago Čepon
za ožje varstvo in pomoč
6.00 v zahvalo za 80 let življenja
7.30 ++ Alojz in Marija Potokar
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
18.30 ++ Lojzka in Lado Okorn
za zdravje na duši in telesu // v zahvalo (v skupnosti)
za prijateljico, za Božjo milost in mir (v skupnosti)
6.00 v zahvalo
7.30 za mamino zdravje
v zahvalo in Božji blagoslov v družini
18.30 + Ana Ahčin // + Ladislav Gregorka, obl.
6.00 + Franc Zidar
7.30 po namenu (Nataša Francelj)
18.30 ++ starši in +brat Anton // za zdravje
na čast Rakovniški Mariji za zdravje
6.00 v zahvalo
7.30 ob Matejini obletnici za zdravje
9.00 po namenih Združenja Marije Pomočnice
18.30 priprošnja Mariji Pomočnici
+ Srečko Anžur, 30. dan // prošnja k Sv. Duhu
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
po namenu (Nataša Francelj)
9.00 za Božji blagoslov Klarise (ž)
18.30 v zahvalo Mariji Pomočnici za zdravje
za ozdravljenje in osvoboditev (v skupnosti)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Stane Janežič
9.00 + Marija Zbačnik
10.30 ++ starši in Jože Menard
15.00 18.30 ++ Pepca, Albin in Janez Zavodnik

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

