TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA POSTNA ALI TIHA NEDELJA - 13. marec 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
13. 3., TIHA ALI PETA Grahovo (9.00) + Sara KOČEVAR, 6. obletna
POSTNA NEDELJA,
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, ob godu
Evrazija, mučenka
(Lipsenj številka 1)
14. 3., ponedeljek,
Grahovo (18.00) za župljane
Matilda, kraljica
15. 3., torek,
Grahovo (18.00) ++ Rok in iz družine MIHELČIČ
Ludovika, redovnica
16. 3., sreda, Herbert, škof
Grahovo (18.00) ++ Jože, Matija, Pepca ob godu,
MEŽNARJEVI iz Grahovega
17. 3., četrtek, Patrik, škof
Grahovo (18.00) za blagoslov v družini DOLŠAK
18. 3., petek,
sv. maša z birmanci v Davči
Ciril Jeruzalemski, škof
19. 3., sobota,
Grahovo (18.00) + Ciril SRNEL, obletna
JOŽEF, Jezusov rednik
20. 3., CVETNA ALI ŠESTA Grahovo (9.00) ++ Antonija ŠRAJ in
POSTNA NEDELJA,
Julka MERČAN
Klavdija, mučenka
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ,
ob godu in rojstnem dnevu
- Danes je peta postna ali tiha nedelja. Pri deveti maši sodelujeta 2. in 3. razred. Birmanci
ob začetku berejo križev pot. Ofer je za potrebe cerkve (te dni popravilo škarpe pred
župniščem in menjava dotrajanih štekarjev za zvonove). Bog povrni! Mesečne spovedi ne
bo, ker je prestavljena na cvetno nedeljo. Po sv. maši lahko vzamemo oljčne vejice in
oddamo prostovoljni prispevek za župnijo Škofije, kjer deluje bivši cerkniški kaplan g.
Milan Kavčnik.
- 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.
- Danes teden je cvetna nedelja in začetek obhajanja velikega tedna. V spomin na Jezusov
prihod v Jeruzalem, blagoslovimo oljčne vejice in drugo zelenje. Pri deveti maši v
Grahovem bo procesija izpred križa na dvorišču v cerkev. Med sv. mašo beremo pasijon
(dogodke Jezusovega trpljenja). Pri sv. maši poje starejši župnijski zbor. V Žerovnici bo
procesija okrog cerkve.
- Na polici je nova številka Družine.
- Vsem, ki ta teden godujete ali kako drugače praznujete, obilo božjega žegna voščim.

