TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA NEDELJA MED LETOM - 5. februar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
5. 2. PETA NEDELJA MED Grahovo (9.00)
LETOM, Agata, mučenka Bločice (10.15)

+ Marija ŠTIH, ob godu in
rojstnem dnevu
za župljane

6. 2. ponedeljek, Pavel Miki
in japonski mučenci

++ Rudolf in Peter IVANČIČ,
obletna

7. 2. torek,
Koleta, redovnica

Grahovo (18.00)

Za zdravje Marjana in Lojzke
AVSEC

8. 2. sreda,
Jožefina, sužnja

Grahovo (18.00)

++ Marija in ostali URBIČ
(Lipsenj 11)

9. 2. četrtek,
Apolonija, mučenka

Grahovo (18.00)

+ Amalija ŠEGA, 7. dan

10. 2. petek,
Sholastika redovnica

Grahovo (18.00)

++ starši PANTAR

11. 2. sobota,
Lurška Mati Božja

Grahovo (18.00)

++ sinova Tine, 30. obl. in god,
Andrej MALNAR

12. 2. ŠESTA NEDELJA Grahovo (9.00)
++ iz družin DRENIK in
MED LETOM,
PUNTAR
Evlalija, mučenka
Žerovnica (10.15) + Nikolaj GODEJŠA, 2. obletna
- Danes je prva nedelja v mesecu in ofer za razsvetljavo cerkva 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.
- 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 je verouk, v sredo pa ga ni, ker je kulturni praznik.
- V četrtrek goduje sv. Apolonija. Vsem Polonam in Poloncam vse dobro, še posebej
naši katehistinji in lektorici Poloni Otoničar – Pajk. Naj jo Bog živi!
- V petek popoldne uradne ure v župnišču in ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor. Je praznik Lurške Matere božje in
svetovni dan bolnikov.

- Naslednjo nedeljo je druga v mesecu, zato je ofer za razsvetljavo cerkva. Hvala za
vaše darove. Bo priložnost za sv. spoved, ker pride g. dekan Maks Ipavec. V
Grahovem sodelujejo pri sv. maši otroci predšolskega in prvega razreda.
- Priporočam novo Družino, Ognjišče in mesečna oznanila za februar.

