TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA VELIKONOČNA ali
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
17. april 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
17.
4.,
ČETRTA Grahovo (9.00) ++ iz družine KRAŠEVEC
VELIKONOČNA - NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA
Žerovnica (10.15) ++ Stane in ostali HERBLAN
18. 4., ponedeljek, Evzebij, šk. Grahovo (19.00) + Jakob in Albina ULE, obletna
19. 4., torek, Ekspedit, muč. Grahovo (19.00) + Elica JENČEK
20. 4., sreda, Anastazij, opat Grahovo (19.00) ++ Janez, Marija OŠABEN,obl.
21. 4.., četrtek,
sv. maša drugod (za župljane)
Anzelm, cerkveni učitelj
22. 4. , petek,
Grahovo (19.00) po namenu
Aleksandra, mučenka
23. 4., sobota, Jurij, mučenec Grahovo (19.00) ++ Julka in Alojzija MARČAN,
obletna
24. 4., PETA VELIKONOČNA Grahovo (9.00) ++ iz družine OTONIČAR, oblet.
NEDELJA,
Marija Kleopova, sp. žena Žerovnica (10.15) + Anton ŽNIDARŠIČ z Lipsenja
- Danes je nedelja Dobrega Pastirja ali svetovni dan molitve za duhovne poklice. Pri deveti
maši sodeluje prvi razred. Župnik Sandi se danes vrača iz romanja po Srbiji.
- 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 bodo pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto gospe poskrbijo za redno tedensko čiščenje in krašenje cerkve. Ob 10.00 so pevske
vaje za otroški zbor.
- Naslednjo nedeljo je že peta velikonočna nedelja. Pri deveti sv. maši v Grahovem
sodelujeta drugi in tretji razred.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
- Vabimo na romanje v Rim (3. - 6. maj). V času počitnic je možno počitnikovat tudi na Pagu v
kraju Zuboviči. Za en teden na osebo le 50 evrov. Prijave pri župniku Sandiju.

