TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DON BOSKOVA NEDELJA, tudi svetopisemska
25. januar 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
25. 1., TRETJA NEDELJA Grahovo (9.00) + Janko POROK, obletna
MED LETOM, svetopisem- Žerovnica (10.15) žegnanjska v čast sv. Pavlu
ska, don Boskova
26. 1., ponedeljek, Timotej in Grahovo (18.00) sv. maša drugod (za župljane)
Tit, škofa
27. 1., torek, Angela Merici, Grahovo (18.00) ++ Stanko, obl., Slavka NAGODE
ust. uršulink
28. 1., sreda, Tomaž Akvinski, Grahovo (18.00) + Marijan KOVAČ, obletna
cerkv. učitelj
29. 1., četrtek, Valerij, škof
Grahovo (18.00) ++ Terezija KOMIDAR,
Francka ANDOLŠEK, obletna
30. 1., petek, Martina, muč. Grahovo (18.00) Za blagoslov v družini
31. 1., sobota, Janez Bosko, Grahovo (18.00) ++ Andrej, obletna, Ivana LOGAR
ust. salezijancev
1. 2., ČETRTA NEDELJA Grahovo (9.00) ++ salezijanci
MED LETOM, Brigita Irska, Bločice (10.15) ++ Marija, obletna, in
opatinja
Matevž ŽNIDARŠIČ
- Danes v Grahovem obhajamo don Boskovo nedeljo (sodeluje otroški zbor in peti
razred), v Žerovnici pa žegnanjsko, ker je spreobrnenje apostola Pavla. Sodeluje
župnijski zbor. Zaključujemo molitveno osmino za edinost kristjanov.
- V torek je verouk po razporedu. Po sv. maši molitev v čast sv. Janezu Bosku.
- V sredo je po sv. maši molitev za domovino.
- 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 bomo imeli don Boskov mini oratorij. Z nami bodo mladi iz Ljubljane. V
župnišču od 9.00 do 12.00, nato pa skupaj s starši na zaključek v gasilski dom.
- V nedeljo, 1. 2., pri deveti maši sodeluje 6. razred, na Bločicah pa je ofer za razsvetljavo. Bog povrni za vse vaše darove! V Grahovem bomo krstili Dorotejo.
- Imamo kot župnija novo internetno stran: grahovo.donbosko.si.
- Na razpolago je nova Družina in januarsko Ognjišče. Tisti, ki imate naročen verski,
tisk poravnate za novo leto. Spodbujamo tudi nove naročnike.
- Od 19. bo 21. marca organiziramo romanje v Medžugorje. Prijave župnik Sandi.
- V nedeljo, 22. marca, organiziramo dekanijski ogled Škofjeloškega pasijona.
Vstopnina s prevozom bo samo okrog 20 evrov. Odhod predvidoma ob 14.00 iz
Grahovega. Podrobnosti naknadno.

