TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA - 12. januar 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
12.
1.
NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA,
Tatjana, mučenka
13. 1. ponedeljek,
Veronika, devica
14. 1. torek, Oton, opat
15. 1. sreda,
Pavel, puščavnik
16. 1. četrtek,
Berard, mučenec
17. 1. petek,
Anton, puščavnik
18. 1. sobota,
Marjeta Ogrska,
redovnica

Grahovo (9.00)
++ Andrej, Ivana LOGAR, obl.
Žerovnica (10.15) + Anton ŽNIDARŠIČ

Žerovnica (17.00)

Sveta maša drugod
(za župljane)
po namenu
+ Frančiška KOMIDAR,
obletna
+ Andrej TELIČ, 7. dan

Grahovo (18.00)

+ Anton JAKOPIN, ob godu

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

1.

Lipsenj (17.00)

++ Ana, obl., Franc in starši
GERBEC
Grahovo (18.00)
Za notranje ozdravljenje in
osvobojenje
19. 1. DRUGA NEDELJA Grahovo (9.00)
+ Jožefa HERBLAN, 2. obletna
MED LETOM, Suzana, Žerovnica (10.15) V čast svetemu Antonu
mučenka
- Danes pri sv. maši sodelujejo otroci iz 5. razreda. Je priložnost za sv. spoved (g. dekan
Maks). Bo tudi ofer za potrebe cerkve. Še dolgo bomo zbirali za Lipsenj. Hvala vsem
darovalcem. Naj vas Bog blagoslavlja in priprošnja sv. Štefana.
- Čez teden molimo 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.
- Ob sredah je verouk za otroke po razporedu.
- V petek ob 19.00 je v Cerknici dekanijsko srečanje za letošnje botre. Vabljeni!
- V soboto, 18. 1., začnemo molitveno osmino za edinost kristjanov. Pri vsaki sveti maši
bo primerno branje.
- V soboto so pevske vaje za cerkveni zbor ob 19.00.
- Naslednjo nedeljo, 19. 1., pri sv. maši sodelujejo otroci iz 6. Razreda.
- Na razpolago nova Družina in januarsko Ognjišče, koledarji in pratike.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, Božjega blagoslova.

