TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
CVETNA NEDELJA - 29. marec 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
29. 3., ŠESTA POSTNA ali Grahovo (9.00) + Leopold ZBAČNIK
CVETNA NEDELJA
Žerovnica (10.15) ++ Frančiška, Janez GODEJŠA,
obl.
30. 3., ponedeljek, Amadej
sv. maša drugod (za župljane)
Savojski, vojvoda
31. 3., torek, Gvido, opat
Grahovo (19.00) + Albina ULE, obletna
1.4., sreda, Agapa+Irena, muč
sv. maša drugod
2. 4, Veliki četrtek,Frančišek Grahovo (19.00) V čast Materi Božji za nove
Paolski
duhovne poklice
3. 4., Veliki petek, Rihard, šk Grahovo (19.00) obred vel. petka - ni sv. maše
4. 4., Velika sobota,
Grahovo (19.00) ++ Ivan JERIČ, obl., starši in vsi
Izidor Seviljski
Fužinski
5.
4.,
NEDELJA Grahovo (8.00) ++ Marjeta, obl., Jože MULEC
GOSPODOVEGA
Žerovnica (10.15) + za sosesko
VSTAJENJA, VELIKA NOČ
- Danes je cvetna nedelja. Dekan Maks je za sv. spoved. Pred vsako sv. mašo blagoslov
zelenja in procesija v cerkev. V Grahovem poje cerkveni zbor. Pri maši beremo pasijon.
- V torek, 31. 3., pri verouku otroci gledajo film.
- 2. 4. je veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Pri večernih obredih ob 19.00 sodelujejo
tudi bodoči prvoobhajanci. Za otroke, ki še niso bili pri prvem obhajilu, bomo blagoslovili majhne
kruhke, ki jih bodo odnesli domov. Ob 20.00 so vaje za cerkveni zbor.
- 3. 4. je veliki petek, spomin na Jezusovo smrt na križu. Je strogi post, ko ne jemo mesa in se le
enkrat na dan do sitega najemo. Dopoldne obisk bolnikov na domu. Ob 15.00 bo zato molitev križevega pota, ob 19.00 pa obredi velikega petka. To je edini dan v letu, ko v znamenje žalovanja ni
svete maše, a vseeno lahko pristopimo k obhajilu. Pri obredih s poljubom počastimo križ in prisluhnemo pasijonu (Jezusovemu trpljenju) kot ga je zapisal evangelist Janez. Sodelujejo otroci iz 8.
in 9. razreda. Ob 20.00 so vaje za cerkveni zbor.
- 4. 4. je velika sobota, ko Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00 pa
molitev hvalnic pri Božjem grobu. Popoldne sledi blagoslov jedil in sicer ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00 na Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00 pa obhajamo velikonočno vigilijo, ko blagoslovimo velikonočno svečo, znamenje Vstalega Gospoda. Tudi zvečer po večerni sv. maši bo blagoslov jedil.
- 5. 4. je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00 bo najprej vstajenjska procesija po Grahovem, nato pa slovesna maša s sodelovanjem otroškega in starejšega zbora. Ob
10.15 bo praznična maša tudi v Žerovnici. Praznična nabirka je namenjena za beljenje župnijske cerkve. Hvala vsem, ki darujete! Blagoslovljeno praznovanje vsem.
- Na razpolago so aprilska oznanila in Ognjišče ter velikonočna Družina.

