TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
OSMA NEDELJA MED LETOM - 3. marec 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
3. 3. OSMA NEDELJA
MED LETOM,
Kunigunda, kraljica
4. 3. ponedeljek,
Kazimir, kraljevič
5. 3. torek,
Olivija, mučenka
6. 3. sreda, PEPELNICA,
Hrodegang, škof
7. 3. četrtek, Perpetua in
Felicita, mučenki
8. 3. petek,
Janez od Boga, redovnik

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

+ Ana SIVEC
+ Ludvik MODEC, obletna

Grahovo (18.00)

Za duše v vicah

Grahovo (18.00)

+ Helena MATIČIČ

Grahovo (18.00)

+ Marija KOMIDAR,
3. obletna
+ Stanislav KLANČAR

Grahovo (18.00)
Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)

++ Ivana, obl., Matija INTIHAR
+
Karlina
LAMPRET
–
ĐURAŠIN, 30. dan
++ Ivana in Jakob TRUDEN

9. 3. sobota, Frančiška Grahovo (18.00)
Rimska, redovnica
10. 3. PRVA POSTNA Grahovo (9.00)
++ Sara KOČEVAR, 9. oblet.
NEDELJA,
Žerovnica (10.15) + Janez MIHELČIČ (Iga Vas),
armenski mučenci
ob rojstnem dnevu

- Danes je prva nedelja v mesecu, zato ofer za potrebe cerkve na Bločicah.
- 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 po sveti maši za duhovne poklice, ob petkih za
zdravje naših bolnih in ob sobotah za družine.
- V sredo in petek verouk za otroke po razporedu. Ker je pepelnica, bo po sv. maši
obred pepeljenja. Pri sv. Vidu je dekanijsko srečanje duhovnikov in maša ob 9.30.
- V petek obisk bolnikov na domu.
- Od petka do nedelje (8.-10.3.) je animatorski vikend v Cerknici. Vabljeni!
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor, ob 20.00 pa za starejši zbor.
- V nedeljo je druga v mesecu in je ofer za potrebe cerkve. Tudi priložnost za sv.
spoved. Na začetku molimo kratek križev pot. Sodelujejo predšolski otroci in prvi
razred in cerkveni pevci.
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec marec Ognjišče in oznanila.
- 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.

