TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA (TIHA) POSTNA NEDELJA – 18. marec 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
18. 3. PETA POSTNA
NEDELJA, Ciril
Jeruzalemski, škof
19.
3.
ponedeljek,
JOŽEF, Jezusov rednik
20. 3. torek,
Klavdija, mučenka
21. 3. sreda,
Nikolaj iz Flue, samotar
22. 3. četrtek,
Lea, spokornica
23. 3. petek,
Alfonz Turibij, škof

Grahovo (9.00)

++ oče Jože, ob godu, sin
Andrej, ob rd, DOVIČEVI
Žerovnica (10.15) + Jože JENC, ob godu
Grahovo (18.00)
++ iz družin ULE in OBREZA
Grahovo (18.00)

V zahvalo za Božji blagoslov

Grahovo (18.00)

+ Srečko KOVAČ, ob rojstnem
dnevu
Sv. maša drugod (za župljane)

Žerovnica (17.00)

+
Jožefa
HERBAN,
ob
rojstnem dnevu
Grahovo (18.00)
+ Jože TELIČ, ob rojstnem
dnevu in godu
24.
3.
sobota, Bločice (17.00)
++ Milka, ob roj. dnevu,
GOSPODOVO
Grahovo (18.00)
Robert ŠEGA
OZNANENJE
+ Ludvik MODEC, obletna
25.
3.
CVETNA Grahovo (9.00)
++ iz družin MIHELIČ in
NEDELJA,
Rebeka,
ŠTIMAC
svetopisemska žena
Žerovnica (10.15) ++ Terezija, obletna, ostali
MULC

- Naslednjo nedeljo je tiha nedelja. V Grahovem sodelujejo predšolski otroci in prvi razred.
Na začetku sv. maše kratek križev pot. Ob koncu sv. maše program in darilca za naše
starše (še posebej za mamice). Poje otroški zbor. Hvala. Župnik Milan Kavčnik bo pripeljal
oljčne vejice. Prostovoljni prispevki za župnijo Škofije na Primorskem.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svetniške
kandidate, ob torkih v čast svetemu Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih za
duhovne poklice, ob petkih za naše bolnike in ob sobotah za družine.
- V torek in sredo je redni verouk.
- V soboto so ob 10.00 vaje za otroški pevski zbor, ob 11.00 pa izdelujemo butare in oljčne
vejice. Ob 19.00 pa so pevske vaje za cerkveni zbor.
- Naslednjo nedeljo je cvetna in začetek velikega tedna. Zunaj blagoslovimo oljčne vejice
in butare ter gremo v procesiji v cerkev. Pri sv. maši beremo Jezusovo trpljenje – pasijon.
V Grahovem pojejo naši pevci. Med sv. mašo priložnost za sveto spoved. V Žerovnici
procesija poteka okrog cerkve.
- Na razpolago nova Družina, marec. Ognjišče in mesečna oznanila in voščilnice po 1 euro
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

