TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PRAZNIK VSEH SVETIH - 1. november 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 11., nedelja, VSI SVETI

Grahovo (8.00)
Žerovnica (9.00)
Bločice (10.15)
Lipsenj (14.30)
2. 11., ponedeljek, VERNI RAJNI Bločice (16.00)
Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
3.11., torek, Viktorin Ptujski, škof Grahovo (18.00)
4. 11., sreda, Karel Boromejski, šk. Grahovo (18.00)
5. 11., četrtek, Zaharija in Elizabeta Grahovo (18.00)
6. 11., petek, Lenart, opat
Grahovo (18.00)
7. 11., sobota, Engelbert, škof

Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)
8. 11., ZAHVALNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
Bogomir, škof
Bločice (10.15)

++ iz družin POROK in TRUDEN
++ Marija PRIMOŽIČ, Marija ROK
++ Marija, France, brat Lojze MIŠIČ
++ Miroslav, Frančiška ULE
po papeževem namenu
za duše v vicah
++ Jakob, Antonija PERUŠEK, obletna
++ Rok MIHELČIČ, Alojz KOMIDAR
++ Terezija, Jakob ULE
za letošnje novomašnike
++ France, obl., ostali iz družin
KOČEVAR in ŠKRINJAR
+ Spiro GRIGOROVSKI
v čast Materi božji za nove duh. poklice
++ Frančiška, obl., ostali ROJC
+ Pavla ŠTRITOF

- Danes bo po sv. mašah na podružnicah tudi blagoslov grobov. V Grahovem šele ob 16.00. Ob 17.00 bo v
župnijski cerkvi molitev rožnega venca za naše rajne, še posebej za tiste, ki so umrli v zadnjem letu. Med
vsako sveto mašo bo tudi priložnost za sveto spoved (odpade naslednjo nedeljo). Za popolni odpustek, ki ga
lahko darujemo tudi za naše rajne, je potrebno k spovedi, k sv. maši (in obhajilu), na pokopališče ter moliti po
papeževem namenu.
- Na Vernih duš dan, 2. 11., se pri sveti maši spomnimo vseh duš v vicah, da bodo po Božjem usmiljenju in tudi po
naših molitvah deležni večnega poveličanja. Ta dan lahko vsak duhovnik opravi tri svete maše. Zato bodo sv. maše
na Bločicah, v Žerovnici in v Grahovem.
- Ob ponedeljskih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino in v
četrtke za nove duhovne poklice.
- Od 4. do 7. 11. bo v naši dekaniji križ v pripravi na svetovno srečanje mladine na Poljskem, ki bo v mesecu juliju. V
sredo bo na Blokah, v četrtek bo v Starem trgu in v petek bo v Cerknici, ko bo od 18.00 - 22.00 tudi molitveno srečanje
za mlade. Vabljeni mladi in manj mladi!
- V petek obisk bolnikov na domu, popoldne uradne ure, po sv. maši litanije Srca Jezusovega ter ob 20.00 pevske
vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 vaje za otroški pevski zbor, čiščenje in krašenje cerkve, z ministranti na nogomet v Šentvid nad
Ljubljano, po sv. maši litanije Matere Božje.
- Na zahvalno nedeljo, 8. 11., se bomo Bogu zahvalili za vse dobrote, ki nam jih je letos naklonil. Poje cerkveni
pevski zbor. Ofer bo za vzdrževanje duhovnikov. Kot vsi drugi moramo tudi duhovniki imeti urejeno
zavarovanje in druge prispevke, ki jih je treba plačati. Dobri Bog naj vam za vse vaše darove povrne s svojim
blagoslovom. Pri deveti maši sodelujejo birmanci (7. in 8. razred). Predstavili se bodo in prejeli birmanske
prijavnice.
- V soboto, 14. 11., gremo na martinovo romanje na Štajersko in v lendavske gorice (podroben program v mesečnih
oznanilih). Odhod iz Grahovega ob 6.00. Vabljeni!
- Prijave zbiramo tudi za predšolski verouk (Sončni žarek). Po dogovoru priprave za krst, poroko.
- Na polici je nova Družina, novembersko Ognjišče in oznanila ter listi za rajne.

