TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
SEDMA NEDELJA MED LETOM - 24. februar 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
24. 2. SEDMA NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Jožefa ZGONEC,
MED LETOM,
ob rojstnem dnevu
Matija, apostol
Žerovnica (10.15) + Jože JENC,
ob rojstnem dnevu
25. 2. ponedeljek, Alojzij in
Sveta maša drugod
Kalist, salezijan. mučenca
(za župljane)
26. 2. torek,
Sveta maša drugod
Aleksander, škof
27. 2. sreda,
Sveta maša drugod
Baldomir, spokornik
(za župljane)
28. 2. četrtek, Roman, opat Žerovnica (17.00) + Janez ŽNIDARŠIČ (od Fare)
1. 3. petek,
Grahovo (18.00)
+ Jože KLJUČEVŠEK
Albin, škof
(namesto cvetja)
2. 3. sobota,
Grahovo (18.00)
+ Janez TELIČ starejši,
Karel Dobri, grof
10. obletna
3. 3. OSMA NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Ana SIVEC
MED LETOM,
Bločice (10.15)
+ Ludvik MODEC, obletna
Kunigunda, kraljica

- Danes goduje sv. Matija, ki led razbija. Ob koncu blagoslov Marije Pomočnice.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za
beatifikacijo naših svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob
sredah za domovino, ob četrtkih za duhovne poklice, ob petkih za zdravje naših
bolnih in ob sobotah za družine.
- V sredo in petek ni verouka za otroke, ker so zimske počitnice.
- Na prvi petek po sveti maši molimo litanije Srca Jezusovega.
- V soboto ni pevskih vaj za otroke, ker so počitnice. Na prvo soboto po sveti maši
molimo litanije Matere Božje.
- Naslednjo nedeljo je prva v mesecu, zato ofer za potrebe cerkve na Bločicah.
- Priporočam verski tisk: novo Družino, Mavrico in marčevsko Ognjišče. Za tiste, ki
niste iz naše župnije, so oznanila za mesec marec v zakristiji. Farani dobite po pošti.
- S Starega trga Medžugorje: 23.-25. april. Grahovski in cerkniški: 9.-11.5. Tirolska.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo
Božjega žegna.

