TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŽEGNANJSKA NEDELJA - 29. oktober 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
29. 10. ŽEGNANJSKA Grahovo (9.00)
++ Srečo ANZELJC, obl.,
NEDELJA, Mihael Rua,
družina KEBE, LESKOVEC
redovnik
+Frančiška, obletna, in
Žerovnica (10.15)
ostali iz družine ROJC
30. 10.ponedeljek, Aleksij

drugod: Za župljane

31. 10. torek, Bolfenk, šk Grahovo (18.00)

+ Albina in Jakob ULE

1. 11. sreda, VSI SVETI

Grahovo (8.00)

Za župljane

Žerovnica (9.00)

+ Frančiška TELIČ

Bločice (10.15)

++
Marija,
ŽNIDARŠIČ

Lipsenj (14.30)
2. 11. četrtek, Verni rajni

3. 11. petek,

++ Miroslav, Frančiška ULE

Bločice (16.00)

Za duše v vicah

Žerovnica (17.00)

Po papeževem namenu

Grahovo (18.00)

++ Rok MIHELČIČ in Alojz
KOMIDAR

Grahovo (18.00)

V čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

Grahovo (18.00)

++ Ivana, Anton in
ŠPEHAR

Viktorin Ptujski, škof
4. 11. sobota,

Matevž

Karel Boromejski, kardinal
5. 11. ZAHVALNA NEDE Grahovo (9.00)
LJA, Zaharija in Elizabeta
Bločice (10.15)

ostali

++ iz družin POROK in
TRUDEN
+ Janez NOVAK, duhovnik

- Danes gre zahvala za sodelovanje pri grahovski sv. maši otrokom 2. razreda,
bodočim prvoobhajankam.
- Čez teden molimo po sv. maši po namenih: v ponedeljek za naše svetn.
kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v četrtek za duh.
poklice, v petek za bolnike in v soboto za družine.
- Ta teden ni verouka, ker so jesenske počitnice za otroke.
- Na praznik Vseh svetih (1. 11.) bo po oznanjenih sv. mašah tudi blagoslov
grobov. In sicer po podružnicah po sv. maši, v Grahovem pa ob 16.00. Zatem
(ob 17.00) bo v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za naše rajne, še
posebej tiste, ki so umrli v zadnjem letu. Med vsako sveto mašo bo tudi
priložnost za sveto spoved. Za popolni odpustek, ki ga lahko darujemo tudi za
naše rajne, je potrebno k spovedi, k sv. maši (in obhajilu), na pokopališče ter
moliti po papeževem namenu.
- Na Verne duše (2. 11.) vsak duhovnik opravi tri sv. maše: redno, po papeževem
namenu,za duše v vicah.
- Danes teden (5. 11.) je zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvalimo za dobro
letino. Bo ofer v Grahovem in na Bločicah za vzdrževanje duhovnikov. Hvala
vsem, ki tudi drugače kaj darujete v ta namen. Pojejo naši pevci.
- V petek popoldne so uradne ure, župnik pa je dosegljiv tudi na mobitel.
- V soboto čiščenje + krašenje cerkve ter ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
Vabljeni še drugi.
- V soboto, 11. 11., organiziramo Martinovo romanje v Haloze (Štajerska): muzej
motociklov na Vranskem, romarska cerkev na Ptujski gori, malica in degustacija vina
v Halozah, gradu na Ptuju, sv. maša in večerja. Prevoz, 3 vstopnine in večerja: 40
evrov, za župnijske sodelavce 20. Odhod ob 7.00. Še prosta mesta!
- Priporočamo novo Družino in novembrsko Ognjišče. Mesečna oznanila po pošti
pridejo jutri.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, obilo Božjega
žegna.

