TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRETJA ADVENTNA NEDELJA,
žegnanjska v čast BREZMADEŽNI,
14. december 2014
GODOVI IN SVETE MAŠE
14. 12., TRETJA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Janez od Križa,
cerkveni učitelj
Žerovnica (10.15)
15. 12., ponedeljek,
Grahovo (18.00)
Kristina, devica
16. 12., torek,
Grahovo (18.00)
Albina, mučenka
17.12.,sreda, Lazar iz Betanije Grahovo (18.00)
18. 12., četrtek, Gacijan, škof Grahovo (18.00)
19. 12., petek,
Grahovo (18.00)
Anastazij, papež
20. 12., sobota, Evgen, muč. Grahovo (18.00)
21. 12., ČETRTA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Žerovnica (10.15)
Peter Kanizij, duhovnik

+ Ivan, Frančiška in ostali
TEKAVEC
+Ivana JENC,obl. (Žerovnica 21)
++ Dragica in Jože KRAJC
(Špančkovi)
++ Marija, obl., Janez in Jože
KRANJC
++ Frančiška, ob l., ostali AVSEC
++ Marija in Janez POROK
V zahvalo Materi Božji za srečno
operacijo
za zdravje in uspeh v šoli
++ iz družine ULE, iz Goričic
+Franc JENC,obletna
(Žerovnica 21)

- Na tretjo adventno nedeljo, 14. 12., bo žegnanje, zunanja slovesnost Brezmadežne, naše farne
zavetnice. Sodelujejo naši cerkveni pevci in otroci. Na vrsti je ofer za potrebe cerkve (še vedno
zbiramo za kurjavo). Po deveti maši bo do 11.00 izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni k osebni molitvi
in k molitvi rožnega venca za blagoslov naše župnije. Bo tudi priložnost za praznično sveto spoved, ki
velja že za božično. Pride gospod dekan Maks Ipavec.
- V ponedeljek, 16. 12., se začne božična devetdnevnica. Otroci s starši ste vabljeni vsak dan ob
delavnikih v cerkev ob 18.00. Zbirali bomo ovčke. Vsak dan bo kakšen razred sodeloval: predošlski in
prvi in drugi (16.12.), tretji in četrti (17.12.), peti (18.12.), šesti (19. 12.) in sedmi razred (20. 12.).
- V soboto, 20. 12., bo ob 11.00 delavnica za otroke, da pripravimo krone in vse drugo za kolednike.
- Na četrto adventno nedeljo, 21. 12., bodo skavti kot vedno prinesli betlehemsko lučko miru.
- Na razpolago so nova Družina, decembersko Ognjišče in Oznanila, Marijanski koledarji, Pratika in
božične voščilnice po 1 euro (dar za cerkev).
- Vsem, ki te dni godujete ali kako drugače praznujete, želim obilo božjega žegna.

