TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PRVA ADVENTNA NEDELJA
28. november 2021
SVETE MAŠE IN GODOVI
28.
11.
PRVA Grahovo (9.00)
ADVENTNA
NEDELJA,
Katarina Žerovnica (10.15)
Labure
Bločice (11.00)
29.11. ponedeljek,
Filomen, mučenec
30. 11. torek,
Andrej, apostol
1. 12. sreda, Vivijana,m
2. 12. četrtek,
Natalija, mučenka
3. 12. petek, Frančišek
Ksaver, redovnik
4. 12. sobota,
Barbara, mučenka
5.
12.
DRUGA
ADVENTNA NEDELJA
Filip Rinaldi, sdb

Grahovo (18.00)

++ mama Frančiška LOGAR,
obletna, sin Andrej, ob godu
++ iz družin GODEJŠA, TURK
++ iz družin MAROLT in
OKOLIŠ
V čast svetemu Antonu

Grahovo (18.00)

Po namenu

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za župljane
++ Ivanka,
TROHA
Za župljane

Grahovo (18.00)

Za duše v vicah

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Bločice (11.00)

+ Franc URBIČ, ob 80 roj. dn.
++ Andrej, obl., Ivana LOGAR
po namenu

Janez

in

Alojz

- Danes je prva adventna in pri sv. maši sodelujejo otroci 1. razreda.
Naredimo adventni venček. Je tudi nedelja Karitas in del vaših darov je zanje.
- Ob torkih ob 19.45 so molitvena srečanja v Cerknici. Vabljeni!
- Verouk je spet po razporedu ob torkih in sredah.
- V sredo, 1. 12., je sestanek staršev birmancev (7. + 8. razred) ob 18.30.
- Na prvi petek obisk bolnikov in pri sv. maši litanije Srca Jezusovega.
- Na prvo soboto pri sv. maši litanije Matere Božje
- Do nadaljnega ob sobotah ne bo vaj za cerkveni zbor zaradi zdravstvenih
razmer.
- V cerkvi si razkužimo roke, držimo distanco, imamo maske. Obhajilo na roke.
PTC.
- Prišla je nova Družina, tudi decembrsko Ognjišče in oznanila. Župljani dobite
oznanila v nabiralnik.
- Naslednjo nedeljo je Miklavževa nedelja. Ob 9.00 sodelujejo otroci iz 2. razreda.
Miklavž pride v župnijsko cerkev ob 16.00. Prispevek znaša 10 evrov na otroka,
za ministrante ni prispevka.

- Marijanski koledar 3 evre, pratika 6,5 evra, tudi listi za molitve za rajne so.
- Še so prosti nameni sv. maš v mesecu decembru. Priporočamo!

