TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE
NEDELJA - 27. marec 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
27. 3., VELIKA NOČ – Grahovo (9.00) +
Ivanka
ŽNIDARŠIČ,
ob
GOSPODOVO VSTAJENJE, Žerovnica (10.15) rojstnem dnevu
Rupert, škof
za sosesko
28. 3., velikonočni
Grahovo (9.00) +starši Stane,Olga KVATERNIK
ponedeljek, Bojan, knez
Bločice (10.15) za župljane
29. 3., torek, Bertold, redovnik
sv. maša drugod
30. 3., sreda, Amadej, knez Grahovo (19.00) ++ Stanislav, obl., ostali ROŽIČ
31. 3., četrtek, Kornelija, muč.
sv. maša drugod
1. 4.,petek, Agapa,Irena, muč. Grahovo (19.00) ++ Tinka, Boštjan ROGINA, obl.
2. 4., sobota,
Žerovnica (18.00) ++ Marija, obl., ostali TURŠIČ
Frančišek Paolski, puščavnik Grahovo (19.00) ++ starši KOTNIK, MIKUŠ
in
TOMŠIČ
3. 4., NEDELJA BOŽJEGA Grahovo (9.00) + družina ŽNIDARŠIČ (Ta starih)
USMILJENJA, Rihard, škof Bločice (10.15) ++ Ivana, obl., ostali INTIHAR
- Danes je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00 bo vstajenjska procesija po
vasi dol, nato pa slovesna maša s sodelovanjem naših pevcev. Možakarji naj pravočasno
pripravijo bandera in nebo. Ob 10.15 še praznična maša v Žerovnici. Bog lonaj za nabirko.
- Vsem župljanom in ljudem dobre volje voščim veselo veliko noč. Kristus nas je odrešil.
- 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.
- Odslej so tedenske svete maše v Grahovem ob 19.00 in na podružnicah ob 18.00.
- Ta teden je redni verouk v torek in sredo.
- Na prvi petek po sv. maši litanije Srca Jezusovega. V petek ob 20.00 pevske vaje za cerkv. zbor.
- V soboto gospe poskrbijo za redno tedensko čiščenje in krašenje cerkve. Ob 10.00 priprava
programa za materinski dan in pevske vaje za otroški zbor. Ker je prva sobota, bodo po sv. maši
litanije Matere Božje.
- Danes teden, 3. april, je nedelja Božjega usmiljenja. Pri deveti maši v Grahovem sodeluje
6. razred, birmanci in otroški zbor. Praznovali bomo materinski dan. Zahvalili in obdarili
bomo vse naše mame in stare mame. Na Bločicah ofer za potrebe cerkve. Dobili smo že
peti obnovljeni kip, manjka še samo eden. Bog povrni vsem dobrotnikom naših cerkva.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
- Vabimo na romanja v Medžugorje (21.-23.4.) in v Makedonijo (25.-30.4.). V času počitnic je
možno počitnikovat tudi na Pagu. Za en teden na osebo le 50 evrov. Prijave pri župniku Sandiju.

