TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DRUGA POSTNA NEDELJA
21. februar 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
21. 2.,
Grahovo (9.00) ++ Ana in iz družine DRENIK
DRUGA POSTNA NEDELJA, Žerovnica (10.15) + Nikolaj GODEŠA, prva obletna
Peter Damiani, škof
22. 2., ponedeljek,
Grahovo (18.00) + Ljudmila INTIHAR
Sedež apostola Petra
23. 2., torek,
Grahovo (18.00) ++ Ivana, obl., Anton POROK in
Polikarp, mučenec
Ema ŠRAJ
24. 2., sreda, Matija, apostol Grahovo (18.00) ++ iz družin KOMIDAR in HACE
25. 2., četrtek,
Grahovo (18.00) + Tinka ZUPANČIČ
Alojzij in Kalist, mučenca
26. 2., petek, Aleksander, škof Grahovo (16.00) za župljane
27. 2., sobota,
Nova Štifta (18.00) za blagoslov prvoobhajancev
Baldomir, spokornik
28. 2., TRETJA
Grahovo (9.00) ++ iz družine KOVAČ
POSTNA NEDELJA,
Žerovnica (10.15) + Stane ZGONEC, obletna
Ožbolt, škof
Nova Štifta- 12.00 za blagoslov naših birmancev
- Danes je druga postna. Na začetku sv. maše molimo kratek križev pot. Popoldne organiziramo
dekanijsko romanje na Brezje, kjer molimo za nove duhovne poklice. Avtobus gre čez Grahovo ob
13.15. Prijavljenih vas je 11. Prispevek za prevoz je 10 evrov.
- Ob ponedeljskih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo
za domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za usmiljenje in v soboto za družine.
- Ta teden je redni verouk v torek in sredo.
- Od petka do nedelje bomo z našimi birmanci in sovrstniki iz Planine na birmanskem vikendu v
Novi Štifti. Jih priporočamo v molitev. Prispevek za prevoz, hrano in bivanje je 30 evrov. Odhod ob
17.00. Ob 20.00 pa vaje za cerkveni zbor.
- V nedeljo je tretja postna nedelja. Na začetku sv. maše molimo kratek križev pot. Pri sv. maši
sodelujejo otroci iz 1., 4. in 5. razreda.
- Na polici je nova številka Družine.
- Za mesec marec je še nekaj prostih namenov sv. maš. Se priporočam. Hvala.
- Vsem, ki ta teden godujete ali kako drugače praznujete, obilo božjega žegna voščim.

