TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ČETRTA ADVENTNA NEDELJA - 22. december 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
22.
12.
ČETRTA Grahovo (9.00)
ADVENTNA NEDELJA,
Frančiška Cabrini, dev. Žerovnica (10.15)
23.12.poned., Janez K.,duh Grahovo (18.00)
24. 12. torek, SVETI Grahovo (18.00)
VEČER – Adam in Eva
25. 12. sreda, BOŽIČ – Grahovo - polnoč
GOSPODOVO
Grahovo (9.00)
ROJSTVO
Žerovnica (10.15)
26.
12.
Četrtek, Bločice (9.00)
ŠTEFAN, mučenec
Lipsenj (10.15)
in diakon
27. 12. petek, JANEZ, Grahovo (18.00)
evangelist in apostol
28. 12. sobota,
Grahovo (18.00)
Nedolžni otroci
29.
12.
NEDELJA Grahovo (9.00)
SVETE DRUŽINE, kralj Žerovnica (10.15)
David

+ + Marija, obl, ostali ULE
(Goričice)
++ iz družine GODEŠA in TURK
Po namenu
+ Anton JAKOPIN,
ob rojstnem dnevu
+ Katja ZGONC, obletna
+ Janko ŽAGAR (iz Ljubljane)
Po namenu
Za domovino
Živi in rajni dobrotniki
Za župljane
++ Jože, obletna,
Francka MIHELČIČ
+ Ana SIVEC
+ Ivana Marija DOLŠAK
++ Marija ROK, Marija PRIMOŽIČ

- Na četrto adventno nedeljo, 22. 12., skavti prinesejo Betlehemsko lučko. Pri grahovski
sv. maši sodelujejo otroci 4. razreda.
- V ponedeljek, 23. 12., pri božični devetdn. sodelujejo otroci 7. in 8. razreda (bodoči birmanci).
- Na prvi sveti večer (24. 12.) je otroška božična maša ob 18.00. Ob koncu slovesnosti je
blagoslov otrok. Blagoslovimo tudi kredo in kadilo za kolednike. Ob polnoči pa s pesmijo
'Sveta noč, blažena noč' začnemo praznik Gospodovega rojstva. S slovesnim petjem
polepšajo kot vedno ta praznik naši pevci. Pred vsako sv. mašo bo možnost za spoved.
- Na Štefanovo, 26. 12., bo ob devetih sveta maša za domovino na Bločicah. V župnijski
cerkvi na ta dan svete maše ne bo. Na Lipsenju pa bo ob desetih žegnanjska maša in
blagoslov konj. Med nami bo g. nadškof Stanislav Zore, ki bo blagoslovil obnovitvena
dela zadnjih let pri sv. Štefanu. Pojejo naši pevci. Vabljeni v čim večjem številu.
- V soboto, 29. 12., bo koledovanje in blagoslov domov v Grahovem (po razporedu v oznanilih).
Sladke dobrote, ki nam jih namenjate bomo pojedli, denar pa namenili delno za misijone, delno
za obnovo cerkve na Lipsenju. Hvala za vašo velikodušnost!
- Na praznik Nedolžnih otrok, 28. 12., molimo pri sv. maši tudi za nerojene otroke.
- Na nedeljo sv. Družine (29. 12.) molimo za ljubezen in razumevanje po naših družinah.
Popoldne koledovanje in blagoslov domov po Grahovem (po razporedu v oznanilih).
- Na razpolago božična Družina, novoletno Ognjišče, voščilnice, koledarji in pratika.
- V ponedeljek, 30. 12., bo dekanijski izlet mladine v Verono (400 jaslic). Prijave pri g. župniku.

