TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETE DRUŽINE - 31. december 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
31. 12. NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
+ Leopold ZBAČNIK
DRUŽINE, Silvester, papež Žerovnica (10.15) Za
zdravje
Jožefe
HERBLAN
1. 1. ponedeljek, MARIJA, Grahovo (9.00)
za župljane
MATI BOŽJA, Novo leto
Žerovnica (10.15) po namenu
2. 1. torek,
Grahovo (18.00)
+ Jože TRUDEN,
Bazilij in Gregor, škofa
Frančiška ŠRAJ, obletna
3. 1. sreda, Ime Jezusovo
Grahovo (18.00)
Za družino NOVAK
4. 1. četrtek, Rigobert, opat Grahovo (18.00)
V čast MB za nove duh.
poklice, za Božje usmilj.
5. 1. petek, Milena, devica
Grahovo (18.00)
+Terezija ŠEGA, 30.dan
6. 1. sobota, GOSPOD. Grahovo (18.00)
+ Antonija KOČEVAR
RAZGLAŠENJE, Gašper,
Melhior, Boltežar
7.
1.
NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Marija PREMROV,
JEZUSOVEGA
KRSTA,
obletna
Rajmund, duhovnik
Bločice (10.15)
++ Amalija, Janez, obl.,
ostali
ŠTRITOF
in
IVANČIČ
- Danes, na starega leta dan, je nedelja Svete Družine. Se Bogu zahvalimo za vse dobro v tem
letu in zapojemo zahvalno pesem. Zvečer ni sv. maše. Je drugi sveti večer. Stara navada je bila,
da se je te dni doma molilo in blagoslovilo stanovanja in hiše. Srečno, blagoslovljeno novo leto.
- V času od božiča do treh kraljev so božično-novoletne počitnice. Ni verouka. Začnemo ga šele 9.
januarja.
- Na prvi dan leta obhajamo praznik Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni dan miru.
- V torek bo koledovanje in blagoslov hiš v Žerovnici.
- Na prvi petek in obisk bolnikov na domu. Popoldne blagoslov hiš in koledovanje po Grahovem.
Pri sv. maši litanije Srca Jezusovega. V petek je tretji sveti večer. Zvečer koledovanje in blagoslov
hiš okrog mlina (Žerovnica).
- Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. 1., bo dopoldne koledovanje in blagoslov hiš po
Lipsenju in Goričicah, popoldne pa na Bločicah. Slovesna sv. maša je v Grahovem. Vabljeni vsi
otroci, še posebej koledniki s kronami. Po sv. maši pica v zahvalo za lep potek koledovanja.
Vabljeni tudi starši. Ker je prva sobota tudi litanije Matere božje. Ob 20.00 pevske vaje za cerkveni
zbor?.
- Na nedeljo Jezusovega krsta, 7. 1., bo na Bločicah bo ofer za potrebe cerkve. Če bo potrebno,
bo popoldne po župniji še koledovanje in blagoslov hiš.
- Na razpolago nova Družina, januarsko Ognjišče, koledarji in pratike.
- Da bodo stroški obnove pri sv. Štefanu manjši, lahko darujete tudi 8 meterske smreke.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

