TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA VERSKEGA TISKA – 21. januar 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
21.
1.
NEDELJA
VERSKEGA TISKA,
Neža, mučenka
22. 1. ponedeljek,
Laura, devica
23. 1. torek,
Zaroka Jožefa in Marije
24. 1. sreda,
Frančišek Saleški, škof
25.
1.
četrtek,
Spreobrnitev
apostola
Pavla
26. 1. petek,
Timotej in Tit, škofa
27. 1. sobota,
Angela Merici, ust. uršulink
28. 1. DON BOSKOVA
NEDELJA
(tudi svetopisemska)

Grahovo (9.00)
V zahvalo za zdravje
Žerovnica (10.15) V čast sv. Antonu
sv. maša drugod (za župljane)
Grahovo (18.00)

po namenu

Grahovo (18.00)

+ Ivanka KOTNIK, ob rojstnem
dnevu
V čast Materi božji za
pokojne dobrotnike

Grahovo (18.00)

Grahovo (18.00)

Za blagoslov otrok

Grahovo (18.00)

Za družino JEKLAR

Grahovo (9.00)
++ Janko POROK, obletna
Žerovnica (10.15) V čast sv. Pavlu in
+ Jože VODLAN

- Danes pri sveti maši sodelujejo otroci 3. razreda.
- 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 naše bolnike in ob sobotah za družine.
- V torek začnemo devetdnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
- V torek in sredo je redni verouk po urniku.
- Do četrtka še molitveno osmino za edinost kristjanov. Vsak dan primerno branje pri
sveti maši.
- V petek popoldne so uradne ure.
- V soboto, 27. 1., bomo ob prazniku sv. Janeza Boska imeli z otroci od 9.00 do
12.00 mini oratorij (molitev, pesem, kateheza, delavnice…). Ob 19.00 pevske vaje
za starejši zbor. Popoldne gospe čistijo in krasijo cerkev.
- V nedeljo v Grahovem obhajamo sv. Janeza Boska (otroški zbor, 4.+5.r.), v
Žerovnici pa žegnanje Spreobrnenja sv. Pavla (cerkveni zbor).
- 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.
c godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

