TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
CVETNA NEDELJA - 9. april 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
++ Marjeta, obl., Jože MULEC
9. 4. CVETNA NEDELJA, Grahovo (9.00)
Valtruda, redovnica
Žerovnica (10.15) ++
Frančiška,
Janez
GODEJŠA, obletna
10. 4. veliki
Domen, škof

ponedeljek, Grahovo (19.00)

za duše v vicah in
++ iz družine PANTAR

11. 4. veliki torek,
Stanislav, škof

Grahovo (19.00)

za telesno ozdravljenje
gospoda Janeza

12. 4. velika sreda,
Zenon, škof

Grahovo (19.00)

živi in ++ vaščani (Hiteno)

13. 4. veliki četrtek,
Ida, redovnica

Grahovo (19.00)

+ brat Jernej TURK, obletna
(Retje 45)

14. 4. veliki petek, Lidvina Grahovo (19.00)

obredi – ni sv. maše!

15. 4. velika sobota,
Helena, kneginja

++ družina BARAGA
(Šegova vas)

Grahovo (19.00)

16.
4.
NEDELJA Grahovo (8.00))
+ Jakob ULE, obletna
Žerovnica (10.15) za sosesko
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA,VELIKA NOČ

- Danes je cvetna nedelja. V spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem,
blagoslovimo oljčne vejice in drugo zelenje. Pri deveti maši v Grahovem bo
procesija izpred križa na dvorišču v cerkev. Pri maši beremo pasijon
(Jezusovo trpljenje). Pri maši poje starejši župnijski zbor. Med sv. mašo bo na
razpolago za praznično spoved g. dekan Maks. V Žerovnici bo procesija okrog
cerkve. Po maši bo g. župnik na razpolago za sv. spoved. Ob 19.00 v gradu
Snežnik razstava o naših slovenskih beguncih po vojni. Ob 20.00 sestanek
animatorjev oratorija.
- Ves teden pred veliko nočjo pred in po večerni sv. maši je priložnost za sv.
spoved.
- Na veliki torek in na veliko sredo bo v času rednega verouka tudi velikonočna
spoved za otroke.
- Veliki četrtek je spomin Jezusove zadnje večerje. Pri večernih obredih ob 19.00
sodelujejo tudi bodoči prvoobhajanci (otroci 2. razreda). Blagoslov kruhkov za

otroke. Zvonovi gredo v Rim.
- Veliki petek je spomin na Jezusovo smrt na križu. Je strogi post, ko ne jemo mesa
in se le enkrat na dan do sitega najemo. Dopoldne obisk bolnikov na domu. Ob
15.00 bo zato molitev križevega pota, ob 19.00 pa obredi velikega petka. To je edini
dan v letu, ko ni svete maše, a je obred obhajila. Pri obredih s poljubom počastimo
križ in prisluhnemo pasijonu. Sodelujejo lanski birmanci.
- Na veliko soboto Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00
pa molitev pri Božjem grobu. Blagoslov jedil: ob 15.30 na Bločicah, ob 16.00
na Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00 pa
obhajamo velikonočno vigilijo, ko blagoslovimo velikonočno svečo, znamenje
Vstalega Gospoda. Tudi zvečer bo blagoslov jedil.
- v nedeljo je velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Ob 8.00 bo najprej
vstajenjska procesija po Grahovem, nato pa slovesna maša s sodelovanjem
otroškega in starejšega zbora. Ob 10.15 bo praznična maša tudi v Žerovnici.
Praznična nabirka je namenjena za novo streho na cerkvi na Lipsenju. Hvala,
ker darujete za cerkev!Voščilo izrekajo tudi slovenski škofje.
- Priporočam velikonočno Družino, aprilsko Ognjišče in mesečna oznanila.

