TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
SVEČNICA – JEZUSOVO DAROV. - 2. februar 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
2.
2.
NEDELJA
JEZUSOVEGA
DAROVANJA,
SVEČNICA
3. 2. ponedeljek,
Blaž, škof in mučenec
4.
2.
torek,
Ivana
Valeška,
kraljica
in
redovnica
5. 2. sreda, Agata, devica

Grahovo (9.00)

6. 2. četrtek,
Doroteja, mučenka
7. 2. petek,
Koleta, redovnica
8. 2. sobota,
Bahkita, sužinja
9. 2. PETA NEDELJA
MED LETOM,
Apolonija, mučenka

Grahovo (18.00)

Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)

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

Grahovo (18.00)

++ iz družine
GAŠPERČKOVI

TRUDEN

–

Grahovo (18.00)

Grahovo (18.00)

Za dušno in telesno zdravje usm.
Jezusu na Mar. priprošnjo
SV. Duhu in Mariji Pomočnice za
varstvo in blagoslov 3 otrok
+ Genovefa ANZELJC, 2. obletna

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

+ Andrej TELIČ, 30. dan
+ za zdravje na duši in na telesu
+ Anton JAKOPIN, obletna
++ Matija ROK, ob roj. dnevu

- Danes, na Svečnico, sodelujejo pri sv. maši birmanci (7. - 8. razred). Bo ofer za
razsvetljavo (luči in vosek za sveče). Hvala vsem darovalcem!
- 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 ponedeljek je god sv. Blaža in tudi blagoslov grla, t. i. Blažev žegen.
- Na prvi petek po sveti maši so litanije Srca Jezusovega.
- V soboto je slovenski kulturni dan. Pevske vaje za cerkveni zbor so ob 19.00.
- Naslednjo nedeljo, 9. 2., pri sv. maši sodelujejo predšolski otroci in 1. razred. V
Žerovnici ofer za razsvetljavo. Priložnost za sv. spoved (dekan Maks).
- Na razpolago sta nova Družina in februarsko Ognjišče.

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

