TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA KRISTUSA KRALJA - 22. november 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
22.
11.,
NEDELJA Grahovo (9.00) ++ Ivana, Anton in ostali
KRISTUSA KRALJA,
ŠPEHAR
Cecilija, mučenka
Žerovnica (10.15) ++ iz družin GODEŠA in TURK
23. 11., ponedeljek,
sv. maša na misijonu (Predoslje)
Klemen, papež
24. 11., torek,
Grahovo (18.00) Za pobite
vietnamski mučenci
25. 11., sreda,
sv. maša na misijonu (Predoslje)
Katarina Sinajska, mučenka
26. 11., četrtek,
sv. maša na misijonu (Predoslje)
Valerijan Oglejski, škof
27. 11., petek,
Grahovo (18.00) + Ana AVSEC
Virgil in Modest, škofa
28. 11., sobota,
Grahovo (18.00) ++ Francka, Jože LOGAR
Katarina Labure, redovnica
(Dovičeva iz Grahovega)
29. 11., PRVA ADVENTNA Grahovo (9.00) + Drago ZGONEC
NEDELJA,
Žerovnica (10.15) ++ Ivana, obl., Andrej, ob godu,
Saturnin, mučenec
LOGAR
- V nedeljo je zadnja v cerkvenem letu in praznik Kristusa Kralja. Pri sv. maši sodelujejo
bodoči prvoobhajanci (2. r.) in 3. r. Goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Čestitke
in zahvala našim pevcem.
- Ta teden je župnik Sandi na misijonu v Predosljah na Gorenjskem. Vedno dosegljiv po telefonu.
- Ob ponedeljkih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za
domovino in v četrtek za nove duhovne poklice.
- V torek in sredo je redni verouk.
- V torek ima sv. mašo za pobite g. dekan Maks Ipavec. Po sv. maši še molitve pri spomeniku.
- V petek ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 vaje za otroški pevski zbor, čiščenje in krašenje cerkve po razporedu.
- V nedeljo je prva adventna, prižgemo prvo svečko na adventnem venčku. Nadomešča me
g. Tone Horvat, duhovnik pomočnik v Cerknici. Sodelujejo otroci 4. in 5. razreda. Nedelja
Karitas. Za Karitas tudi položnice na polici.
- V kratkem bomo namestili nova lesena okna v cerkvi sv. Pavla v Žerovnici (mizarstvo Šemrl iz
Planine). Priporočam: Žerovljani 30 evrov na družino, ostali pa po 15. Hvala. Bog povrni.
- Na polici sta nova Družina in decembrsko Ognjišče. Marijanski koledar: 2, pratika 5, 5 evra.
- Po dogovoru z g. župnikom priprave za krst in poroko.
- Vsem, ki ta mesec godujete ali drugače praznujete, voščimo obilo Božjega žegna.

