TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA NEDELJA MED LETOM - 3. februar 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
3. 2. ČETRTA NEDELJA
MED LETOM,
Blaž, škof in mučenec
4. 2. ponedeljek, Gilbert,
redovni ustanovitelj
5. 2. torek, Agata, muč.
6. 2. sreda, japonski muč.
7. 2. četrtek, Rihard, kralj

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

++ iz družine KOVAČ
Za župljane

Grahovo (18.00)

+ Herenija ZAKRAJŠEK

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Po namenu?
+ Jakob PERUŠEK, obletna
++
Karlina
LAMPRET
ĐURAŠIN, 7. Dan
Sveta maša drugod

8. 2. petek,
Jožefina Bakhita, sužinja
9. 2. sobota, Polona, muč.
Sveta maša drugod
10. 2. PETA NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Jožefa HERBLAN, 1. oblet.
MED LETOM, Sholastika, Žerovnica (10.15) ++ Zvonko, obletna,
redovnica
Marija PANTAR

- Danes je prva nedelja v mesecu in ofer na Bločicah za razsvetljavo in sveče. Pri sv. maši
sodelujejo otroci 4. razreda. Po sv. maši dobimo Blažev žegen proti bolezni na grlu.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših
svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob
četrtkih po sveti maši za duhovne poklice, ob petkih za zdravje naših bolnih in ob sobotah
za družine.
- V sredo in petek verouk za otroke po razporedu.
- V petek je dan Prešernove smrti ali dan kulture. Morebiti celo obiščemo kakšno kulturno
prireditev, nedvomno pa lahko kaj kulturnega preberemo ali se vsak kulturno vedemo.
- V soboto goduje mučenka Apolonija, ki je zavetnica proti zobobolu. Tudi njej se
priporočimo vsaj za njen god, če že ne takrat, ko nas kaj zelo boli. Molimo tudi za našo
katehistinjo Polono Otoničar – Pajk. Ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 20.00 pa za
starejši zbor. Ob 18.30 v Cerknici Valentinov ples za mlade v salezijanskem mladinskem
centru.
- Naslednja nedelja je druga v mesecu in redni mesečni ofer za razsvetljavo in sveče. Bog
povrni za vaše darove. Je tudi mesečna priložnost za sveto spoved. Pride g. dekan Maks
Ipavec. Pri grahovski sv. maši sodelujejo otroci 5., 6. in 7. razreda
- Priporočam verski tisk, Družino (dobite lahko položnico, ki jo izpolnite, da se naročite in
imate prve tri izvode zastonj – ženske vzemite knjižice z recepti za veliko noč) februarsko
Ognjišče, župnijska oznanila za februar.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo
Božjega žegna.

