TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
OSMA NEDELJA MED LETOM - 26. februar 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
26. 2. OSMA NEDELJA Grahovo (9.00)
++ Ivana, obl., Anton POROK
MED LETOM,
Žerovnica (10.15) in Ema ŠRAJ
Aleksander, škof
+ Stane ZGONEC, obletna
27. 2. ponedeljek, Baldomir

Grahovo (18.00)

za zdravje Marijo in Alenko

28. 2. torek, Roman, opat

Grahovo (18.00)

++ Stane, obl., Slavka NAGODE

1. 3. sreda, PEPELNICA, Grahovo (18.00)
Albin, škof

+ Amalija ŠEGA, 30. dan

2. 3. četrtek,
Neža Praška, devica

Grahovo (18.00)

+ v čast Materi božji za nove
duhovne poklice

3. 3. petek,
Kunigunda, kraljica

Grahovo (18.00)

++ Danica, ob rojstnem dnevu,
Jože KRAJC

4. 3. sobota,
Kazimir, kraljevič

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Janez TELIČ, obletna
+ Antonija ŠRAJ, obletna

5. 3. PRVA POSTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, Olivija, muč.
Bločice (10.15)

++ iz družine MODIC
++ Ivana, obl., Matija INTIHAR

- Na pustno nedeljo goduje sv. Aleksander. Pri obeh sv. mašah bo pel Ižanski moški zbor. Pri sv.
maši sodelujejo tudi ižanski skavti. Hvala za sodelovanje.
- 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 ni verouka.
- Na pustni torek je zadnji dan v mesecu in spomin na sv. Janeza Boska.
- V sredo je pepelnica, ko je tudi obred pepelenja na čelo in opozorilo: Spreobrni se in veruj
evangeliju!
- V četrtek bomo v župnišču imeli delavnice za materinski dan. Pride gospa Vida iz Rakeka. Otroci
vabljeni med 9. In 11. uro.
- Na prvi petek obisk bolnikov na domu. Popoldne uradne ure v župnišču in ob 20.00 pevske vaje
za cerkveni zbor.
- Na prvo soboto po sv. maši litanije Matere Božje.
- V nedeljo je prva postna. Po sv. maši še možnost za obred pepelenja. Na Bločicah ofer za
potrebe cerkve. Pri sv. maši beremo pastirsko pismo škofov za post.
- Priporočam novo Družino.
- Od 5. do 7. aprila bomo romali v Međugorje. Prijave pri župniku Sandiju.
- Vsem, ki godujete, imate rojstni dan ali kakšno obletnico, obilo božjega blagoslova.

