TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRETJA ADVENTNA NEDELJA - BREZMADEŽNA
11. december 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
11.
12.
TRETJA Grahovo (9.00)
++ Karolina, Franc in Franci
ADVENTNA
NEDELJA, Žerovnica (10.15) HUMAR
Damaz, papež
+ Franc JENC, obletna (Žer 21)
12. 12. ponedeljek,
Guadalupska Mati Božja

sveta maša drugod

13. 12. torek, Lucija, muč.

Grahovo (18.00)

za župljane

14. 12. sreda,
Janez od Križa, duhovnik

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

++ Rudolf, Ivana in Neža JENC
++ Peter, 5. obl., ostali JAKOPIN

15. 12. četrtek, Kristina,muč Grahovo (18.00)

živi in ++ iz družine PERUŠEK

16. 12. petek, Adela, kraljica Grahovo (18.00)

++ Marija, obl., ostali KRANJC

17. 12. sobota,
Lazar, Jezusov prijatelj

+ Andrej MALNAR, 30. dan

Grahovo (18.00)

18.
12.
ČETRTA Grahovo (9.00)
++ Marija, obletna, ostali ULE
ADVENTNA
NEDELJA, Žerovnica (10.15) + Ivana JENC, obletna (Žer 12)
Gacijan, misijonar

- Danes je tretja adventna nedelja, za našo župnijo žegnanje, zunanja
slovesnost Brezmadežne, naše farne zavetnice. Po sveti maši bo v župnijski
cerkvi izpostavljeno Najsvetejše. Hvala župnijskemu pevskemu zboru in
otrokom iz 2. Razreda za sodelovanje. Je tudi priložnost za praznično sveto
spoved, ki velja že tudi za božič.
- 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 petek popoldne so uradne ure v župnišču, ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni
zbor.
- V petek, 16. 12., začnemo božično devetdnevnico. Zbiramo liste, iz katerih delamo
božične kocke, in ovčke. Vabljeni otroci in starši. Sodelujejo predšolski in prvi
razred.
- V soboto, 17. 12., bodo ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 11.00 pa

izdelovanje kron za kolednike. Zvečer pri božični devetdnevnici sodeluje 2. razred.
- Naslednjo nedeljo je četrta adventna. Pri sv. maši sodeluje pevski zbor Fran
Gerbič. Po sv. maši nam bodo zapeli nekaj božičnih pesmi. Skavti bodo pa prinesli
betlehemsko lučko.
- Priporočam Družino in Ognjišče, decembrska oznanila, Marijanski koledar (2 eura),
pratika (5,5 e). Božične voščilnice pa za 1 evro. Na razpolago je tudi knjiga
KALVARIJA NOTRANJSKE DEŽELE g. dekana za 20 evrov.

