TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA POSTNA NEDELJA - 6. marec 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
6. 3., ČETRTA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Fridolin, opat
Bločice (10.15)
7. 3., ponedeljek,
Grahovo (18.00)
Perpetua in Felicita, mučenki
8. 3.., torek,
Grahovo (18.00)
Janez od Boga, redovnik
9. 3., sreda,
Grahovo (18.00)
Frančiška Rimska, redovnica
10. 3., četrtek,
Grahovo (18.00)
40 armenskih mučencev
11. 3., petek, Sofronij, škof
Grahovo (18.00)
12. 3., sobota,
Doroteja, mučenka
13. 3., TIHA ALI
POSTNA NEDELJA,
Evrazija, mučenka

++ Marija, obletna, ostali ŠKRLJ
+ Ludvik MODEC, obletna
+ Danijela KANDARE, obletna
v dober namen (ŠPANČKOVI)
+ Jože OBLAK, ob roj. dnevu

v čast Materi Božji za nove
duhovne poklice
++ iz družine KOVAČ,
Andrej BREZPALEC
Lipsenj (17.00)
++ Stane MODIC, ob roj. dnevu
Grahovo (18.00) za župljane
PETA Grahovo (9.00) + Sara KOČEVAR, 6. obletna
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, ob godu
(Lipsenj št. 1)

- Danes je četrta postna nedelja. Na začetku sv. maše molimo kratek križev pot namesto
kesanja. Sodelujejo naši birmanci (7. in 8. razred). Na Bločicah bo ofer za potrebe cerkve.
Bog povrni. Ob 18.00 bo v gasilskem domu koncert moškega pevskega zbora z Iga. Po
koncertu za vse pogostitev z vinčkom in piškoti. Ženske naj kaj spečejo. Hvala.
- 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.
- V petek ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto gospe poskrbijo za redno tedensko čiščenje in krašenje cerkve. Ob 9.00 priprava
programa za materinski dan in pevske vaje za otroški zbor. Ob 10.00 bo kateheza za birmance in
ob 11.00 delavnice za otroke. Vabljeni vsi, še posebej prvoobhajanci! Ob 19.00 bo v Cerknici v
salezijanskem mladinskem centru dekanijsko postno srečanje za mlade. Vabljeni tudi naši.
- Danes teden je peta postna ali tiha nedelja. Mesečne spovedi ne bo, ker je prestavljena na
cvetno nedeljo. Pri deveti maši sodelujeta 2. in 3. razred. Po sv. maši lahko vzamemo oljčne
vejice in oddamo prostovoljni prispevek za župnijo Škofije, kjer deluje bivši cerkniški
kaplan g. Milan Kavčnik.
- Na polici je nova številka Družine.
- Za mesec april je še nekaj prostih namenov svetih maš. Se priporočam. Hvala.
- Vsem, ki ta teden godujete ali kako drugače praznujete, obilo božjega žegna voščim.

