TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
VELIKA NOČ – NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA
5. april 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
5.
4.,
NEDELJA Grahovo (8.00) ++ Marjeta, obl., Jože MULEC
GOSPODOVEGA
Žerovnica (10.15) + za sosesko
VSTAJENJA, VELIKA NOČ
6. 4., Velikonočni ponedel- Grahovo (9.00) + Marija ŠTIH
jek, Notkar Jecljavec
Bločice (10.15) ++Terezija, obl., Marija ZGONEC
7. 4., torek,
Grahovo (19.00) + Alojzija DROBNIČ
Janez Krstnik de la Salle
8.4. , sreda, Valter, opat
Grahovo (19.00) sv. maša drugod
9. 4, četrtek, Valtruda, redov. Grahovo (19.00) sv. maša drugod
10. 4., petek, Domen, škof
Grahovo (19.00) + Boštjan, obl., in iz družine
ROGINA
11. 4., sobota, Stanislav, Grahovo (19.00) ++ družina MELE in Branka
mučenec
VUČAK
12. 4., BELA ali NEDELJA Grahovo (9.00) + Anton ULE, obletna
BOŽJEGA USMILJENJA
Bločice (10.15) + teta Nežka GROS, 30. dan
- 5. 4. je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00 bo najprej vstajenjska procesija po Grahovem, nato pa slovesna maša s sodelovanjem starejšega zbora. Ob 10.15 bo praznična maša tudi v Žerovnici. Praznična nabirka
je namenjena za beljenje župnijske cerkve in nove križe pri križevem potu. En
križ je stal 18 evrov. Lahko darujete za svoj križ - svojo postajo v čast Kristusu, ki je za nas trpel in vstal. Bog lonaj vsem, ki darujete za cerkev! Blagoslovljeno praznovanje vsem.
- Voščila škofov so napisana tudi v mesečnih oznanilih.
- Na velikonočni ponedeljek so sv. maše po nedeljskem razporedu v Grahovem in
na Bločicah.
- V torek je redni verouk in velikonočna spoved za otroke.
- V sredo in četrtek ni svete maše.
- Na razpolago so aprilska oznanila in Ognjišče ter velikonočna Družina.
- V petek ob 20.00 so vaje za cerkveni pevski zbor.
- V soboto ob 10.00 so pevske vaje za otroški zbor.
- Naslednjo nedeljo, 12. 4., je nedelja božjega usmiljenja. Je ofer za potrebe
cerkve v Grahovem in na Bločicah. Hvala vsem, ki darujete! Pri deveti sv. maši
sodelujejo otroci iz 6. razreda.
- Na razpolago so aprilska oznanila in Ognjišče ter velikonočna Družina.

