TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DON BOSKOVA NEDELJA - 26. januar 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
26. 1. SVETOPISEMSKA
in
DON
BOSKOVA
NEDELJA
27. 1. ponedeljek,
Angela Merici, redovnica
28. 1. torek,
Tomaž Akvinski, učenjak
29. 1. sreda, Valerij, škof
30. 1. četrtek,
Martina, mučenka
31. 1. petek, Janez
Bosko, ust. salezijancev
1. 2. sobota,
Brigita Irska, opatinja
2.
2.
NEDELJA
JEZUSOVEGA
DAROVANJA,
SVEČNICA

Grahovo (9.00)
++ Vida, obl., ostali MIHELČIČ
Žerovnica (10.15) Žegnanjska v čast sv. Pavlu
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ Franc, brat, sestri TURK
(Kožljek 14)
++ Marija, Ivan CASERMAN

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Jelka MATIČIČ, 1. obletna
Za župljane

Grahovo (18.00)

++ Ivanka, Ivan STRLE

Grahovo (18.00)

+ Marija ŠTIH, ob godu

Grahovo (9.00)

++ teta Neža, ostali iz rodbine
ŠKRABEC
++
Janez,
obl.,
Angela
MARKOVČIČ, družina ŠEGA

Bločice (10.15)

- Danes v Grahovem obhajamo don Boskovo nedeljo. V Žerovnici pa je žegnanje
v čast Spreobrnjenja apostola Pavla. Pojejo cerkveni pevci. Smo v devetdnevnici
v čast sv. Janezu Bosku.
- 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.
- V sredo je dekanijsko srečanje duhovnikov. Sv. maša v Cerknici ob 9.30.
Vabljeni tudi verniki! Ob sredah je verouk za otroke po razporedu.
- Na prvo soboto so litanije Matere božje po sv. maši, pevske vaje za cerkveni
zbor pa ob 19.00.
- Na razpolago sta nova Družina in februarsko Ognjišče.
- V nedeljo, na Svečnico, sodelujejo pri sv. maši birmanci (7. - 8. razred). Bo ofer
za razsvetljavo (luči in vosek za sveče). Hvala vsem darovalcem!

- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo
Božjega blagoslova.

