TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ROŽNOVENSKA NEDELJA - 2. oktober 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
2.10., ROŽNOVENSKA Grahovo (9.00)
NEDELJA, angeli varuhi Lipsenj (10.15)

+ Ana ANIČIČ
+ Ivan, Janez in Robi ŠEGA

3.10.,poned.,Gerard,opat Grahovo (19.00)

+ Jože ŠEGA, obletna

4. 10., torek,
Grahovo (19.00)
Frančišek Asiški, redovnik

vsi ++ iz družine PREMROV

5.10.,sreda,Favstina,red.

Grahovo (19.00)

+ Franc MAHNE, ob roj. dnevu

6.10.,četrtek,Bruno, red.

Grahovo (19.00)

V čast Matere B.za nove duh.p.

7. 10., petek, Rožnov. MB Grahovo (19.00)

+ Ivana BARAGA

8. 10., sobota,
Pelagija, spokornica

++ Franc, Ivanka, obletna, hči
Mira VESEL
+ Janko POROK

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

9. 10.,
OSEMINDVAJSETA
NEDELJA,
Sara, spokornica

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Janez, 5. obl.,
BARAGA
++
Ana,
obl.,
ŽNIDARŠIČ in JERE

France
ostali

- Danes obhajamo rožnovensko in tudi katehetsko nedeljo. Priporočamo Bogu otroke, učitelje in katehete,
zato blagoslovimo šolske torbe. Hvala tudi cerkvenim pevcem in otrokom za lepo petje. Na Lipsenju ofer za
potrebe cerkve (obnova zakristije).
- Oktober je posvečen rožnovenski Mariji. Pred tedensko sv. mašo rožni venec, ob nedeljah ena desetka.
- Prvi teden v oktobru obhajamo teden za življenje.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svetniške kandidate, ob
torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih za duhovne poklice, ob petkih v čast
Božjemu usmiljenju in ob sobotah za družine.
- V torek je verouk za sedmi razred ob 14.30 in za drugi razred ob 15.45.
- V sredo je verouk za predšolski, prvi, tretji in četrti razred ob 16.30.
Verouk za peti, šesti, osmi in deveti razred pa je ob 17.15.
- Ob petkih popoldne so uradne ure v župnišču, ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor
- V petek, 7. oktobra, Begunje gasilski dom ob 17.00: predavanje o pomorjenih v Hudim Jami
- Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov na domu, ob 16.00 mini. vaje, po sv. maši litanije Srca Jezusovega.
- V soboto, 8. 10. ob 10. uri so pevske vaje za otroški zbor, ob 11.00 pa še delavnice. Na prvo soboto tudi
litanije Matere Božje po sv. maši. Pica z ministranti bo ob 19.30. Dobimo se v župnišču.
- V soboto, 8. 10., ob 10.00 pa skavti vabijo v Cerknico v svoje vrste otroke že od prvega razreda.
- Na drugo nedeljo v mesecu pa je ofer za kurjavo tudi v Grahovem in na Bločicah.
- V nedeljo, 9. oktobra, bo ob 15.00 pogreb za žrtve iz Hude jame in sv. maša v Begunjah.
Obred bo opravil škof Stres, navzoč pa bo tudi predsednik Borut Pahor. Vabljeni!
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
- V mesecu oktobru je še nekaj prostih dni za svete maše. Hvala za bero in darove za cerkev.

