TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DRUGA POSTNA NEDELJA - 12. marec 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
12. 3. DRUGA POSTNA Grahovo (9.00)
+ Sara KOČEVAR, 7. obletna
NEDELJA, Inocenc, papež Žerovnica (10.15) za zdravje očeta Toneta
13. 3. ponedeljek,
Evfrazija, mučenka

Sveta maša drugod

14. 3. torek, Matilda, kraljica Grahovo (18.00)

++ Marija, Vinko POJE, obletna

15. 3. sreda,
Klemen Dvoržak, redovnik

Grahovo (18.00)

V čast Materi božji
za Ankino zdravje

16. 3. četrtek, Herbert, škof

Grahovo (18.00)

+ Franc KOMIDAR (Klance),
namesto cvetja

17. 3. petek,
Patrik, irski škof

Grahovo (18.00)

+ Jože KOVAČ, ob godu

18. 3. sobota, SV. JOŽEF

Grahovo (18.00)

+ Ludvik MODEC, obletna

19. 3. TRETJA POSTNA ali Grahovo (9.00)
++ Andrej, ob rd, Jože, ob
papeška NEDELJA
godu, DOVIČEVI
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, ob godu in
rojstnem dnevu (Lipsenj 1)

- Danes je druga postna nedelja. Na začetku molitev križevega pota. Pri sv. mašah
tudi priložnost za sv. spoved. Pride gospod dekan Maks. Prav tako je ofer za
potrebe cerkve. 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 za bolnike in ob sobotah za družine.
- V torek in sredo je redni verouk po razporedu.
- Od petka do nedelje so duhovne vaje za salezijansko mladino na Pobočju.
- V petek ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor. Ob 11.00 srečanje župnijskih
svetov iz vse nadškofije v Šentvidu nad Ljubljano.
- V nedeljo je tretja postna nedelja. Na začetku molitev križevega pota. Pri sv.maši
prepeva župnijski pevski zbor. Sodelujejo otroci pri grahovski maši otroci 5. in. 6.r.
- 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.

