TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DRUGA NEDELJA MED LETOM - 15. januar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
15. 1. DRUGA NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Leopold ZBAČNIK in za
MED LETOM,
zdravje Julijane
Absalom Koprski
Žerovnica (10.15) + Ivana ŠTENTA, obletna
16. 1. ponedeljek,
maroški mučenci

Grahovo (18.00)

sveta maša drugod

17. 1. torek,
Anton, puščavnik

Grahovo (18.00)

+ Alojzij TROHA, obletna

18. 1. sreda,
Marjeta Ogrska, kneginja

Grahovo (18.00)

za župljane

19. 1. četrtek, Makarij, opat

Grahovo (18.00)

za zdravje gospoda Janeza

20. 1. petek,
Sebastjan, mučenec

Grahovo (18.00)

za srečo na cesti

21. 1. sobota, Neža,
devica in mučenka

Lipsenj (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Ana GERBEC, 1. obletna
+ Jože KOVAČ, obletna

22.
1.
NEDELJA Grahovo (9.00)
za zdravje
VERSKEGA TISKA,
Vincencij, mučenec
Žerovnica (10.15) v čast sv. Antonu za sosesko
- Danes pri obeh sv. mašah poje pevski zbor iz Oševka blizu Kranja. Po maši
še nekaj pesmi. Povejte še drugim. Pri deveti maši sodelujeta 3. in 4. razred.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svet
niške kandidate, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob
četrtkih za duhovne poklice, ob petkih v čast Bož. usmiljenju in ob sobotah za
družine.
- V torek in sredo je verouk po razporedu.
- V sredo začenjamo molitveno osmino za edinost kristjanov. Pri vsaki sv. maši
primerno branje.
- V petek ob 15.00 uradne ure, ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 pevske vaje. Gospe poskrbijo za čiščenje in krašenje cerkve.
- Kdor ta teden kaj praznuje (god, rojstni dan ali obletnico), naj ga Bog živi.
- Naslednjo nedeljo je posvečena verskemu tisku. V Grahovem pri sv. maši
sodelujejo otroci iz 5 in 6. razreda. Začenjamo devetdnevnico v čast sv. Janezu
Bosku.
- Priporočam novo Družino.

