TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA NEDELJA MED LETOM
1. februar 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 2., ČETRTA NEDELJA Grahovo (9.00) ++ salezijanci
MED LETOM, Brigita Irska, Bločice (10.15) ++ Marija, obletna, Matevž
opatinja
ŽNIDARŠIČ
2. 2., poned., JEZUSOVO Žerovnica (17.00) za župljane
DAROVANJE – SVEČNICA Grahovo (18.00) + Marija ŠTIH, ob godu
3. 2., torek, Blaž, škof
Grahovo (18.00) ++ Marija in Janez DEBEVC
4. 2., sreda, Gilbert, redovni Grahovo (18.00) + Alojzija DROBNIČ, 30. dan
ustanovitelj
5. 2., četrtek, Agata, mučenka Grahovo (18.00) v čast Materi Božji za nove duh.
poklice
6. 2., petek, Doroteja, muč.
Grahovo (18.00) za blagoslov pri župnijskem delu
7. 2., sobota, Koleta, redovni- Grahovo (18.00) za župljane
ca
8. 2., PETA NEDELJA MED Grahovo (9.00) + Stane ZGONEC, obletna
LETOM, Hieronim, redovnik, Žerovnica (10.15) + Ivana ŠTENTA, obletna
slovenski kulturni dan
- Danes pri deveti maši sodeluje 7. razred, na Bločicah pa je ofer za razsvetljavo.
Sveče so po 2 evra, tekoči vosek pa 5. Lahko darujete za cerkev ali pa nesete
domov. Ob koncu maše jih blagoslovimo. Bog povrni za vse vaše darove! V Grahovem bomo krstili Dorotejo in Ivo. Naj Bog blagoslavlja njune družine.
- V ponedeljek je Svečnica, tudi dan posvečenega življenja.
- V torek je verouk po razporedu. Po sv. maši molitev v čast sv. Janezu Bosku in
Blažev žegen.
- V sredo je po sv. maši molitev za domovino.
- V četrtek po sv. maši je molitev za duhovne poklice.
- Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov. Popoldne uradne ure, ob 20.00 vaje za
cerkveni pevski zbor.
- Na prvo soboto bomo po sv. maši molili Marijine litanije.
- V nedeljo je kulturni praznik. Ofer za razsvetljavo in za sveče. Bo možnost mesečne sv. spovedi. Po sv. maši tudi Blažev žegen.
- Imamo kot župnija novo internetno stran: grahovo.donbosko.si.
- Na razpolago je nova Družina in februarsko 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 dekanijsko romanje na ogled Škofjeloškega
pasijona. Vstopnina s prevozom bo samo okrog 20 evrov. Odhod predvidoma ob
14.00 iz Grahovega. Podrobnosti naknadno.

