TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
MARIJA BOŽJA MATI - 1. januar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 1. MARIJA, BOŽJA MATI, Grahovo (9.00)
Novo leto
Bločice (10.15)

za župljane
++ Amalija in Janez ŠTRITOF

2. 1. ponedeljek,
Bazilij in Gregor, škofa

Grahovo (18.00)

po namenu družin SEDMA
in KOSMAČ

3. 1. torek,
Genovefa Pariška, devica

Grahovo (18.00)

za zdravje Janeza INTIHAR

4. 1. sreda, Rigobert, opat

Grahovo (18.00)

++ Slavka, obletna,
in Anton DROBNIČ

5. 1. četrtek, Milena, devica

Grahovo (18.00)

++ Rok MIHELČIČ
in Alojzij KOMIDAR

6. 1. petek, Gospodovo
Grahovo (18.00)
razglašenje, sv. trije kralji
Gašper, Melhior in Boltežar

++ oče Jože LOGAR, ob rd,
sinova Tine, ob rd, in Andrej

7. 1. sobota, Rajmund Grahovo (18.00)
Penjaforski, duhovnik

v čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

8.
1.
NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Marija PREMROV, obletna
JEZUSOVEGA KRSTA
Žerovnica (10.15) za župljane

Koledniki in blagoslov hiš 2016:
2. januar (ponedeljek) ob 9.30: ŽEROVNICA (od gostilne 'pr Stani' po desni),
ob 12.00 GRAHOVO,
ob 14.00: ŽEROVNICA (od gasilskega doma po levi),
ob 18.30: ŽEROVNICA (okrog mlina),
5. januar (četrtek):

ob 14.30: LIPSENJ (nad glavno cesto in proti cerkvi),

6. januar (petek):

ob 14.30: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,

7. januar (sobota)

ob 14.30: rezervni termin (po dogovoru, če bo treba).

- Danes je prvi dan leta obhajamo praznik Marije, Božje Matere. Je tudi svetovni dan

miru. Na Bločicah je ofer za potrebe cerkve. Bog povrni!
- Čez teden molimo po sveti 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 dopoldne obisk bolnikov na domu, ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni
zbor.
- Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. 1., bo slovesna sv. maša v Grahovem.
Vabljeni vsi otroci, še posebej koledniki s kronami. Tudi litanije Srca Jezusovega. Po
sv. maši pica v zahvalo za lep potek koledovanja. Vabljeni tudi starši.
- Na prvo soboto v mesecu po sveti maši molimo litanije v čast Devici Mariji.
- Na nedeljo Jezusovega krsta, 8. 1., bo ofer za potrebe cerkve na Lipsenju. Pri
sv. maši sodeluje 2. razred. Na vrsti je mesečna spoved. Pride gospod dekan
Maks Ipavec.)

