TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
MISIJONSKA NEDELJA
22. oktober 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
22.
10.
MISIJONSKA
NEDELJA, Janez Pavel II.
23. 10. ponedeljek,
Janez Kapistran, duhovnik
24. 10. torek,
Alojzij Guanella, duhovnik
25. 10. sreda,
Darinka, mučenka
26. 10. četrtek,Dimitrij, muč.
27. 10. petek,
Sabina Avilska, mučenka
28. 10. sobota, Simon in
Juda Tadej, apostola
29. 10. ŽEGNANJSKA
NEDELJA,
Mihael Rua, redovnik

Grahovo (9.00)
+ Janko POROK
Žerovnica (10.15) + Stanislav ROK, obletna
Sveta maša drugod
(po namenu za župljane)
Grahovo (19.00)
++ iz družine FAJDIGA
Grahovo (19.00)

+ Jože KOVAČ

Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Antonija KOČEVAR
++ Ivana, obl., Janez ULE
Po namenu
+ Janko POROK

Grahovo (9.00)
++ Srečo ANZELJC, obl.,
Žerovnica (10.15) družina
KEBE
in
LESKOVEC
++ Frančiška, obl., in
ostali iz družine ROJC

- Danes je misijonska nedelja in zato molimo predvsem za slovenske misijonarje po svetu,
ki jih je okrog 100. Pri sv. maši sodelujejo otroci 1. razreda. Radi darujemo za misijone.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svetniške
kandidate, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih za
duhovne poklice, ob petkih za bolnike in ob sobotah za družine.
- Verouk v torek: 15.30 tretji razred in 16.30 skupaj šesti in sedmi razred (žpk Sandi),
- Verouk v sredo: 14.15 osmi razred (župnik Sandi),
16.30 prvi razred (katehistinja Patricia), skupaj četrti in peti razred (kateh. Polona),
17.15 predšolski (Patricia), drugi razred (Sandi), deveti razred (Polona).
- V torek je 15.00 ministrantska vaja za 3. razred.
- V petek popoldne so uradne ure, župnik pa je dosegljiv tudi na mobitel.
- Ob sobotah ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, čiščenje in krašenje cerkve ter ob
20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni novi člani in tudi čistilke za cerkev!
- Iz sobote na nedeljo prehajamo na zimski čas, zato premaknemo ure nazaj in eno uro
dlje spimo.
- V nedeljo, 29. 10., pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 2. razreda.
- Na Martinovo soboto (11.11.) župnijsko romanje na Ptuj in v Haloze. Zbiramo prijave!
- Priporočamo novo Družino in oktobrsko Ognjišče. Hvala, ker darujete za cerkev za bero.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, obilo Božjega žegna.

