TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SV. PISMA – DON BOSKOVA
29. januar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
29. 1. NEDELJA SVETEGA Grahovo (9.00)
po namenu
PISMA (don Boskova)
Žerovnica (10.15) žegnanjska v čast sv. Pavlu
(+ Jakob st. GODEJŠA. 30.obl)
30.1.ponedeljek,
Martina,mučenka

Grahovo (18.00)

+ Edvard PANJAN, ob pogrebu (iz Toronta)

31. 1. torek, Janez Bosko, Grahovo (18.00)
ustanovitelj salezijancev

za župljane

1. 2. sreda,
Brigita Irska, opatinija

v čast sv. Antonu in Materi Božji

Grahovo (18.00)

2. 2. četrtek, JEZUSOVO Bločice (17.00)
DAROVANJE - SVEČNICA Grahovo (18.00)

+ Milka ŠEGA, obletna
v čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

3. 2. petek, Blaž, mučenec

Grahovo (18.00)

+ Marija STRLE (Podcerkev)

4. 2. sobota,
Gilbert, redov. ustanovitelj

Grahovo (18.00)

+ Marija DEBEVC, ob roj. dnevu
in po namenu

5. 2. PETA NEDELJA MED Grahovo (9.00)
LETOM, Agata, mučenka Bločice (10.15)

+ Marija ŠTIH, ob godu in rd
za župljane

- Danes, 29. 1., v Grahovem obhajamo don Boskov praznik. Sodelujejo otroci 7. razreda in
otroški zbor. V Žerovnici pa bo žegnajska v čast Spreobrnjenja apostola Pavla. Hvala za
ubrano petje naši župnijskih pevcev.
- 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.
- Na Svečnico blagoslovimo sveče, ki jih lahko kupite tudi za domov.
- Na prvi petek je dopoldne obisk bolnikov na domu. Zvečer je pri sv. maši blagoslov svetega
Blaža. Po sv. maši litanije Srca Jezusovega. Ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor in ob 11.00 zimske delavnice. Na prvo soboto po
sv. maši litanije Matere Božje.
- V nedeljo, 5. 2., je prva nedelja v mesecu in ofer za potrebe cerkve na Bločicah. Pri
grahovski sv. maši sodelujejo 8. in 9. razred. Po sv. mašah blagoslov sv. Blaža. Popoldne
naši otroci sodelujejo s petjem pri skupni don Boskovi maši na Rakovniku v Ljubljani.
- Priporočam novo Družino, Ognjišče in mesečna oznanila za februar.

