TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA (TIHA) POSTNA NEDELJA - 2. april 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
2. 4. PETA POSTNA ali Grahovo (9.00)
TIHA NEDELJA,
Bločice (10.15)
Frančišek Paolski

po namenu
+ Ivanka ŽNIDARŠIČ,
ob rojstnem dnevu

3. 4. ponedeljek,
Rihard, škof

Grahovo (19.00)

++ Marija in Janez OŠABEN,
Obletna

4. 4. torek,
Izidor Seviljski, škof

Grahovo (19.00)

živi in rajni vaščani (Hiteno)

5. 4. sreda,
Krescencija, redovnica

Grahovo (19.00)

za zdravje Anke

6. 4. četrtek,
Notkar Jecljavec, pesnik

Grahovo (19.00)

v čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

7. 4. petek,
Janez Krstnik de la Salle

Grahovo (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 7. dan
po namenu družine JEKLAR

8. 4. sobota,
Julija, redovnica

Lipsenj (17.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Miroslav ULE, obletna
+ Marija TURŠIČ, obletna
++ starši Ana, obletna,
Jože KRAŠEVEC

9. 4. CVETNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
++ Marjeta, obl., Jože MULEC
Valtruda, redovnica
Žerovnica (10.15) ++ Frančiška in Janez
GODEJŠA, obletna
- Danes je prva nedelja v mesecu. V začetku kratek križev pot (7.r.). Oljčne vejice so
iz župnije Ankaran in zanjo tudi prostovoljni prispevki. Ofer bo v Grahovem in na
Bločicah za streho na cerkvi sv. Štefana na Lipsenju. Lahko darujete tudi po hišah:
za Lipsenjčane 50 evrov, za druge župljane pa 30 evrov. Bog povrni.
- 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.
- Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov na domu. Po sv. maši litanije Srca
Jezusovega, ob 20.00 pa pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 so pevske za otroški zbor, ob 11.00 so delavnice in ob 20.00
vaje še za starejši zbor.

- V soboto, 8. 4., je Ribniški pasijon uprizorjen v športni dvorani v Logatcu ob 19.00.
Vabljeni. Vstopnine ni.
- V nedeljo (9. 4.) je cvetna. Pri križu blagoslovimo zelenje in gremo v cerkev. Pri sv.
maši beremo Jezusovo trpljenje, kot ga je zapisal apostol Matej. Pojejo naši pevci.
Priložnost za sv. spoved (dekan Maks). Ob 19.00 v gradu Snežnik razstava o naših
slovenskih beguncih po vojni. Ob 20.00 sestanek animatorjev za oratorij v župnišču.
- Priporočam novo Družino, aprilsko Ognjišče in mesečna oznanila.

