TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA KRISTUSA KRALJA
20. november 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
20.
11.
KRISTUS
VESOLJSTVA,
Edmund, kralj

KRALJ Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Janez KOROŠEC, obletna
+ Stane PAVLIČ (Iga vas), obl

21. 11. ponedeljek,
Darovanje Device Marije

Grahovo (18.00)

++ Andrej MALNAR, 7. dan,
in Francka LOGAR, obl.

22. 11. torek,
Cecilija, mučenka

Grahovo (18.00)

++ Anton, Ivana MAČEK,
obletna, ŠPEHARJEVI

23. 11. sreda, Klemen, papež

Grahovo (18.00)

+ brat Franjo JEREB, obletna

24. 11. četrtek,
Vietnamski mučenci

Grahovo (16.00)

za pobite, ki so padli za vero in
domovino
++ Antonija, sin Jože ŠVIGELJ,
obletna

Grahovo (18.00)
25. 11. petek, Katarina
Aleksandrijska, mučenka

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Stanislav ROK, 30. dan
++ starši KOMIDAR, sorodniki

26. 11. sobota,
Valerijan, škof

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Ana ROK
++ BIZJAK, ŠUSTER, TEKAVEC in
KOROŠEC

27. 11. PRVA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Modest in Virgil, škofa
Žerovnica (10.15)

++ Marija in ostali MAHNIČ,
Danica in ostali CIMPERMAN
V zahvalo za prejete dobrote

- Danes je praznik Kristusa Kralja in zaključek cerkvenega leta in tudi leta usmiljenja. Pri sv. maši v Grahovem
sodelujejo cerkveni pevci ob zaključku cerkvenega leta in leta usmiljenja in ob godu njihove zavetnice sv. Cecilije.
Sodelujejo pa tudi otroci 8. in 9. razreda.
- 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 in sredo je verouk po razporedu.
- V četrtek, 24. 11., bo ob 19.00 srečanje za starše veroučencev. Krajše predavanje bo imela naša katehistinja gospa
Polona Otoničar – Pajk. Vabljeni v čim večjem številu.
- Ob petkih popoldne so uradne ure v župnišču, ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10. uri so pevske vaje za otroški zbor in ob 11.00 delavnice. Gospe poskrbijo za krašenje in čiščenje
cerkve kot je v razporedu.
- V nedeljo, 27. 11., je prva adventna ali nedelja Karitas. Del nabirke gre za dobrodelne namene.
- V soboto, 3. decembra bo ob 11.00 žegnanjska sv. maša pri porušeni cerkvi sv. Miklavža na Slivnici. Peš odhod iz
Grahovega ob 9.30. Vabljeni!
- V nedeljo, 4. decembra, ob 16.00 nas bo v župnijski cerkvi obiskal sv. Miklavž (že prej ostarele na domu). Starši naj
prijavijo svoje otroke. Ta pridni imajo prednost.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče. Marijanski koledar 2 eura, pratika 5,5 e. Na razpolago je tudi
knjiga KALVARIJA NOTRANJSKE DEŽELE g. dekana za 20 evrov.

