TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA VERSKEGA TISKA - 22. januar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
za zdravje
22.
1.
NEDELJA Grahovo (9.00)
VERSKEGA TISKA,
Žerovnica (10.15) v čast sv. Antonu za sosesko
Vincencij, mučenec
23. 1. ponedeljek,
Zaroka Marije in Jožefa
24. 1. torek,
Frančišek Saleški, škof

sveta maša drugod
Grahovo (18.00)

za župljane

25. 1. sreda, Spreobrnenje Grahovo (18.00)
apostola Pavla

za zdravje, srečo in pravo pot

26. 1. četrtek,
Timotej in Tit, škofa

Grahovo (18.00)

+ Janko POROK, obletna

27. 1. petek,
Angela Merici, ust. uršulink

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Joža HERBLAN, obletna
za zdravje in blagoslov Janeza
in Ane

28. 1. sobota, Tomaž
Akvinski, cerkveni učitelj

Grahovo (18.00)

++ Marija, obletna,
Matevž ŽNIDARŠIČ

29. 1. NEDELJA SVETEGA Grahovo (9.00)
po namenu
PISMA (don Boskova)
Žerovnica (10.15) žegnanjska v čast sv. Pavlu
- Danes obhajamo nedeljo verskega tiska in tudi molimo za edinost kristjanov.
Pri sv. maši v Grahovem sodelujejo otroci 3. in 4. razreda.
- 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, 18. 1., bo ob 19.00 seja gospodarskega sveta. Vabljeni vsi člani!
- V četrtek, 19. 1., bo ob 19.00 seja župnijskega pastoralnega sveta. Vabljeni člani!
- Na nedeljo verskega tiska, 22. 1., pri sv. maši v Grahovem sodelujeta 5. in 6. razred. Začenjamo
devetdnevnico v čast sv. Janezu Bosku.
- Od 18. do 25. januarja je teden molitve za edinost kristjanov. Pri mašah bo branje.
- V soboto, 28. 1., bomo imeli od 9.00 do 12.00 mini oratorij v čast sv. Janezu Bosku. Imeli bomo
igre, delavnice, pesmi in molitev. Vabljeni otroci v čim večjem številu!
- Na zadnjo nedeljo v mesecu, 29. 1., bomo v Grahovem obhajali don Boskov praznik. Sodelujejo
otroci 7. razreda. V Žerovnici pa bo žeganjska v čast Spreobrnjenja apostola Pavla. Z ubranim
petjem bodo polepšali bogoslužje naši župnijski pevci.

