TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU,
4. januar 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
4. 1., DRUGA BOŽIČNA Grahovo (9.00) + Anton TRUDEN, obletna
NEDELJA,
Bločice (10.15) ++ iz družine ŠTRITOF (št.
32)
5. 1., ponedeljek, Milena, Grahovo (18.00) sv. maša drugod
mučenka
6.
1.,
torek, Grahovo
++ starši ZUPANČIČ
GOSPODOVO
(18.00)
RAZGLAŠENJE, Gašper,
Melhior, Boltežar
7. 1., sreda, Rajmund, Grahovo (18.00) za župljane
duhovnik
8. 1., četrtek, Severin, opat Grahovo (18.00) v čast Materi Božji za nove
duhovne poklice
9. 1., petek, Julijan, Grahovo (18.00) ++ sin Tine MALNAR, oče
mučenec
JOŽE LOGAR, (DOVIČEVI),
obl.
10. 1., sobota, Gregor Grahovo (18.00) + Rado MULEC, obletna
Niški, škof
Veronika
ROŽANC,
11.
1.,
NEDELJA Grahovo (9.00) +
JEZUSOVEGA KRSTA
obletna
Žerovnica
(10.15)
+ Alojzija DROBNIČ, 7. dan
- Danes, 4. 1., je ofer na Bločicah za dokončanje obnove kipov.
Koledniki so na Lipsenju: 12.00 nad glavno cesto in proti cerkvi,
15.00 pod glavno cesto in na Goričicah. Vaši darovi gredo za
kurjavo in za misijone. Hvala. Ob 14.00 bo pogreb za Alojzijo
Drobnič – Gornikovo Slavo v Žerovnici. Gospod, daj ji večni pokoj.
- V torek ni verouka, ker je praznik sv. Treh kraljev. Popoldne še gremo s
koledniki po nekaterih hišah v Grahovem. Če smo koga izpustili ali vas ni
bilo doma, mi sporočite. Ob 18.00 sv. maša, vabljeni koledniki. Po sv.
maši pa pica za kolednike. Vabljeni tudi starši!
- V četrtek po sv. maši je molitev za duhovne poklice.
- V petek popoldne uradne ure, ob 20.00 vaje za cerkveni pevski zbor.

- V soboto, 10. 1., ob 10.00 otroški zbor pevske vaje, ob 11.00 delavnice.
- V nedeljo, 11. 1., je ofer za potrebe cerkve. Na vrsti je mesečna
spoved. Pride dekan g. Maks.
- V soboto, 17. 1., bomo šli na prestavljeno Martinovo romanje v
Lendavske gorice. Prijave zbiramo ponovno. Ker je pa ta dan god sv.
Antona, si bomo privoščili tudi kakšno kračo.
- Na razpolago je nova Družina, januarsko Ognjišče in Marijanski
koledarji. Tisti, ki imate naročen verski, tisk poravnate za novo leto.
Spodbujamo tudi nove naročnike.
- Vsem še enkrat voščim blagoslovljeno, srečno in zdravo novo leto
2015.
- Vsem, ki te dni godujete ali kako drugače praznujete, želim obilo
božjega žegna.

