TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA POSTNA NEDELJA – 11. marec 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
11.
3.
ČETRTA
POSTNA
NEDELJA,
Benedikt, škof
12. 3. ponedeljek,
Doroteja, mučenka
13. 3. torek,
Kristina, mučenka
14. 3. sreda,
Matilda, kraljica
15. 3. četrtek,
Artemij, redovnik
16. 3. petek,
Herbert, škof
17. 3. sobota,
Patrik, škof
18. 3. PETA POSTNA
NEDELJA, Ciril
Jeruzalemski, škof

Grahovo (9.00)

+ Sara KOČEVAR,
8. obletna
Žerovnica (10.15) + Ivana ŠTENTA, obletna
Grahovo (18.00)
Za župljane
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za zdravje in v dober
namen
++ Jože, ob rojstnem
dnevu, Danica KRAJC
V čast MB za nove duhovne
poklice
Sveta maša drugod

Grahovo (18.00)

+ Janez MIHELČIČ (Iga
vas), ob rojstnem dnevu
Grahovo (9.00)
++ oče Jože, ob godu, sin
Žerovnica (10.15) Andrej, ob rd, DOVIČEVI
+ Jože JENC, ob godu

- Danes je četrta postna. Ob začetku sv. maše je kratek križev pot. Bo priložnost za
mesečno sveto spoved in ofer za potrebe cerkve (Lipsenj – streha). Pojejo cerkveni
pevci. Hvala jim.
- 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.
- Od petka do sobote (16. - 18. 3.) duhovne vaje za salezijansko mladino na Pohorju
nad Mariborom.
- V soboto so ob 10.00 vaje za otroški pevski zbor, ob 11.00 pa delavnice za
materinski dan. Ob 19.00 pa so pevske vaje za cerkveni zbor.
- 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.
- Na razpolago nova Družina, marčevsko Ognjišče in mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

