TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETE DRUŽINE - 30. december 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
30. 12. NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
DRUŽINE, Rajner, škof
Žerovnica (10.15)
31. 12. ponedeljek,
Silvester, papež
1. 1. torek,
MARIJA, BOŽJA MATI,
NOVO LETO
2. 1. sreda,Bazilij in Gregor
3. 1. četrtek, Jezusovo ime
4. 1. petek,
Abrunkulij, škof
5. 1. sobota,
Milena, devica
6.
1.
NEDELJA
GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA

Grahovo (18.00)

+ Anton GODEŠA
++ Andrej, obletna,
Ivana LOGAR
V zahvalo za preteklo leto

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Za župljane
Po namenu?

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Po namenu
Po namenu?
++ Jakob, obl., Antonija, ob
roj. dnevu, ostali PERUŠEK
++ Slavka, obletna, ostali
DROBNIČ
++ sin Tine, oče Jože, ob
rd, sin Andrej DOVIČEVI
++
Janez,
Amalija
ŠTRITOF, obletna

Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

Koledniki in blagoslov hiš 2019:
30. december (nedelja): GRAHOVO (okrog zadruge in proti Radleku)
2. januar (sreda)

ob 10.00: ŽEROVNICA (od gasilskega doma po levi strani),
ob 14.00: ŽEROVNICA (od gostilne 'pr Stani' po desni strani),
ob 16.00: ŽEROVNICA (okrog mlina, Podštebrk),

3. januar (četrtek) ob 15.00: GRAHOVO (od glavne ceste mimo šole in naprej),
4. januar (petek) ob 15.00: GRAHOVO (od fužine proti frizeriji Brigita),
5. januar (sobota): ob 10.00: LIPSENJ (nad cesto in pri cerkvi),
ob 12.00: LIPSENJ (pod cesto) in GORČICE,
ob 15.00: BLOČICE.
ob 18.00: Grahovo: koledniška sv. maša in pica,
6. januar (nedelja) ob 14.00: rezervni termin (po dogovoru),
- Ker so božično novoletne počitnice, ni verouka in ne pevskih vaj.
- Drugi sveti večer je na staro leto in tretji sveti večer na 5. januarja. Molitev po družinah.
- Na prvi petek obisk bolnikov in litanije Srca Jezusovega, na prvo soboto Marijine litanije.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico. Naročniki na verski
tisk lahko poravnate letno naročnino pri g. župniku. Vabimo tudi nove naročnike.
- Vsem voščim blagoslovljeno in srečno novo leto. Voščilo papeža in škofov.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo Božjega žegna.

