OZNANILA
ŽUPNIJSKI URAD MARIJE POMOČNICE LJUBLJANA RAKOVNIK

Nedelja, 26. junij 2022

Danes je 13. nedelja med letom, je zadnja v mesecu, sv. maša bo tudi ob 15.00 z molitvijo za
srečno smrt.
V ponedeljek ob 17.00 je na Brdu pri Kranju podelitev priznanj naj prostovoljcem leta. Iz naše
župnije in mladinskega centra so za letošnje leto izbrani naslednji prostovoljci: Vika Brozovič,

Andrej Furlan, Karmen Žnidaršič, Blaž Kovačič, Mojca Berkopec in Rok Siegl. Čestitke in hvala za vse
njihovo delo. Po večerni sv. maši je eno urna izpostavitev Najsvetejšega.

V sredo je slovesni praznik apostola Petra in Pavla. Sv. maše so ob: 6.00, 7.30, 9.00, 18.30.
V naši stolnici posvečenje ob 9.00 uri. Po večerni sv. maši je piknik za MPZ Rakovnik.
V četrtek uro pred večerno sv. mašo je molitev pred Najsvetejšim.
V petek je prvi v mesecu, posvetitev Jezusovem Srcu in obiska bolnikov na domu.
V soboto je prva v mesecu, izročitev Marijinem Srcu.
Prihodnja nedelja je 14. nedelja med letom in je prva
namenjena za naše svetišče. Hvala vam za dobroto!

nedelja v mesecu, nabirka je

Skavti zbirajo odpaden papir. Do jutri zjutraj bo zabojnik za papir stal pri stranskem vhodu v
cerkev.
Od ponedeljka do petka potekajo priprave na oratorij vsak dan od 9.00 do 13.00 in od 15.00 do
20.00. Lepo vabljeni animatorji.
Prvi teden oratorija se začne 4. julija. Sprejem poteka v sprejemnici Majcnove hiše. Program poteka od
9.00 do 16.00 ure. 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. Za parkiranje izkoristite
parkirna mesta 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. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj; v ponedeljek sv. Ema (Hema)
Krška, kneginja; v torek sv. Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec; v sredo sv. Peter in Pavel, apostola; v
četrtek sv. Oton Bamberški, škof, - Prvi mučenci rimske Cerkve; v petek sv. Estera, svetopisemska žena, - prvi
petek; v soboto sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik, - prva sobota; nedelja sv. Tomaž, apostol.

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

26 junij 2022 - 03. julij 2022

SVETE MAŠE

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

NEDELJA

26. 06.
13. med letom

PONEDELJEK
27. 06.

TOREK
28. 06.

SREDA
29 06.
Peter in Pavel
ČETRTEK
30. 06.
PETEK
01. 07
prvi petek.
SOBOTA
02. 07.
prva sobota
NEDELJA

03. 07.
14. med letom

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
6.00 za družino Car
7.30 + Fani Germek
18.30 za službo
+ Janez Novak, 30.dan
6.00 v dober namen
7.30 po namenu (Nataša Francelj)
za srečno operacijo
18.30 ++ iz rodbine Golob in Jan
++ stari starši Wuchse in Skubic
+ Nataša Brodnik ( v skupnosti)
6.00 7.30 za zdravje // + Ivanka Grdadolnik
9.00 ++ starši in brat Anton
18.30 + Judita Petelin, ob g. (dar Kocjanovi) // + Silvester Knap
6.00 7.30 v dober namen // v zahvalo Mariji
18.30 ZA DUHOVNE POKLICE
+ Maks Vidergar, obl.
6.00 za družino Mate
7.30 ++ starši in brat Anton
18.30 + Franc Kurent
za zdravje // ++ iz družine Zore ( v skupnosti)
7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ČLANE MAŠNE ZVEZE
Mariji v zahvalo
9.00 + Jože Vrbanc
18.30 po namenu
za ozdravljenje in osvoboditev ( v skupnosti)

7.30 ZA ŽIVE IN RAJNE ŽUPLJANE obeh župnij
+ Štefanija Turk
9.00 ++ Judita, Srečko in Marija Petelin
10.30 v zahvalo in blagoslov v življenju
18.30 + Majda Škulj, obl.

Bodimo povezani v molitvi!

vaš župnik Mirko

