TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO
25. december 2016
SVETE MAŠE IN GODOVI
25.
12.
NEDELJA, Grahovo: polnoč
GOSPODOVO ROJSTVO - Grahovo (9.00)
BOŽIČ
Žerovnica (10.15)

+ Katja ZGONC, obletna
za zdravje v čast Materi Božji
za nečakinjo
+ Jakob GODEJŠA

26. 12. ponedeljek,
Štefan, mučenec

Bločice (9.00)
Lipsenj (10.15)

za domovino
++ starši GERBEC in
iz družine LOVKO

27. 12. torek,
Janez, evangelist

Grahovo (18.00)

za župljane

28. 12. sreda,
Nedolžni otroci

Grahovo (18.00)

++ Jože, obletna,
Francka MIHELČIČ

29. 12. četrtek, David, kralj

Grahovo (18.00)

vsi ++ iz družin MOČNIK,
JEREB in ZUPANČIČ

30.12. petek,Sveta Družina Grahovo (18.00)

++ Vida in ostali MIHELČIČ

31.12. sobota,
Silvester, papež

Grahovo (18.00)

Bogu v zahvalo za preteklo leto

BOŽJA Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

za župljane
++ Amalija in Janez ŠTRITOF

1. 1. MARIJA,
MATI, Novo leto

- S pesmijo 'Sveta noč' smo začeli praznovanje Gospodovega rojstva. Hvala
organistki Anici, otrokom in pevcem za petje, mladim in gospe Majdi za postavljanje
jaslic, ministrantom in bralcem za sodelovanje. Pred in po vsaki sv. maši je tudi
priložnost za sv. spoved. Vsem voščim blagoslovljen božič in srečno novo leto. Tudi
tistim, ki praznujete kak osebni praznik.
- Jutri, na Štefanovo, bo po žegnanjski maši na Lipsenju blagoslov konj. Pojejo pevci
- V sredo je praznik Nedolžnih otrok ali tepežni dan. Tudi molitev za nerojene otroke.
- Verouka ni, ker so božično novoletne počitnice. Na Silvestrovo zahvalna maša.
- Na polici je božična Družina, januarsko Ognjišče in januarska oznanila.

Koledniki in blagoslov hiš 2016:
26. december (ponedeljek) ob 14.30: GRAHOVO (po spodnjem delu vasi),
27. december (torek) ob 14.30:
GRAHOVO (hiše ob glavni cesti in proti Žerovnici),
28. december (sreda): ob 14.30:
GRAHOVO (od glavne ceste mimo stare šole gor),
29. december (četrtek) ob 14.30:
GRAHOVO (od glavne ceste mimo gasilskega d.),
30. december (petek) ob 14.30: BLOČICE.

