TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PRVA ADVENTNA NEDELJA
3. december 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
3.
12.
PRVA
ADVENTNA NEDELJA,
Frančišek Ksaverij
4. 12. ponedeljek,
Barbara, mučenka
5. 12. torek,
Filip Rinaldi, salezijanec
6. 12. sreda,
Miklavž, škof

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Marija ŠTIH, obletna
++ Marija, France MIŠIČ

Grahovo (18.00)

Za župljane

Grahovo (18.00)

V zahvalo za zdravje

Grahovo (9.30)

Za blagoslov družin ob
pripravi in za praznike
Grahovo (18.00) V čast MB. za nove duh. pokl
7. 12. četrtek,
Grahovo (18.00) ++
Zinka
ROK,
starši
Ambrož, škof
MLAKAR
8. 12. petek, MARIJA Grahovo (18.00) + Marta STERLE
BREZMADEŽNA
(iz Kozarišč)
9. 12. sobota,
Grahovo (18.00) Za blagoslov slavljencev in
Valerija, mučenka
za
zdravje
Jožeta
ŽNIDARŠIČ
10.
12.
DRUGA Grahovo (9.00)
V
čast
Brezmadežni,
ADVENTNA NEDELJA,
++starši in brat HUMAR
Loretska Mati Božja
Žerovnica (10.15) + Frančišek ROK (Cerknica)
- Danes je prva adventna ali nedelja Karitas. Nabirka je v ta namen. Na Bločicah
ofer. Smo v devetdnevnici v čast Brezmadežni. Ob tedenskih mašah primerno
branje. Ob 16.00 nas bo obiskal Miklavž. Sodeluje otroški pevski zbor. Pridnih se je
našlo 100 otrok.
- Čez teden molimo po sv. maši po namenih: v ponedeljek za naše svetniške
kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v četrtek za duh.
poklice, v petek za bolnike in v soboto za družine.
- V torek, 5. 12., od 11.00 leži v grahovski vežici, ob 14.00 pa pogreb za Terezijo
Šega iz Lipsenja prav tam. Gospod, da ji večni pokoj.
- V torek in sreda je verouk za otroke po razporedu.
- V petek popoldne so uradne ure, župnik pa je dosegljiv tudi na mobitel.
- V soboto od 9.00 do 12.00 mini žegnanjski oratorij: molitev, kateheza, igre,
delavnice in malica. gospe po razporedu čistijo in krasijo cerkev, pevske vaje za
otroški zbor ob 10.00. Pri večerni maši maziljenje za starejše. Pojejo cerkveni pevci.

- V nedeljo, 10. 12., je žegnanjska v čast Brezmadežni. Pri sv. maši pojejo cerkveni
pevci. Od 10.00 do 11.00 bo molitev pred Najsvetejšim. Vabljeni!
- Priporočamo novo Družino, decembrsko Ognjišče in oznanila (strani so malo
pomešane). Marijanski koledar 2 eura, nova Pratika 5,5 evra.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

