TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA NEDELJA MED LETOM - 9. februar 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
9. 2. PETA NEDELJA
MED LETOM,
Apolonija, mučenka
10. 2. ponedeljek,
Sholastika, redovnica
11. 2. torek,
Lurška Mati Božja
12. 2. sreda,
Evlalija, mučenka
13. 2. četrtek,
Jordan, redovnik
14. 2. petek,
Valentin, mučenec
15. 2. sobota,
Klavdij, redovnik
16. 2. ŠESTA NEDELJA
MED
LETOM,
Onezim,šk

Grahovo (9.00)
+ Anton JAKOPIN, obletna
Žerovnica (10.15) ++ Matija ROK, ob rojstnem
dnevu
Grahovo (18.00)
+ Lojzka OŠABEN, 1. Obletna
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++
Zvone,
obletna, Marija
PANTAR
Za ozdravitev družinskega debla

Grahovo (18.00)

++ sin Tine, obl. in ob godu, sin
Andrej DOVIČEVI
Grahovo (18.00)
++ Jože, ob roj. dnevu, Francka
MIHELČIČ
Žerovnica (17.00) + Stane ZGONEC, obletna
Grahovo (18.00)
+ Marija SRNEL, 3. Obletna
Grahovo (9.00)
++ DOVIČEVI (iz Žerovnice 16)
Žerovnica (10.15) + V čast svetemu Valentinu

- Danes pri sv. maši sodelujejo predšolski otroci in 1. razred. V Žerovnici ofer za
razsvetljavo. Je priložnost za sv. spoved (dekan Maks). Po sv. mašah tudi Blažev
žegen. Danes goduje sv. Apolonija, ki je zavetnica proti zobobolu. Tudi naša
katehistinja Polona. Na Rakovniku v Ljubljani ob 15.00 srečanje mlad. pevskih
zborov.
- 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 torek goduje Lurška Marija, zato je svetovni dan molitve za bolnike.
- V sredo je redni verouk za otroke po razporedu.
- V petek goduje sv. Valentin, ki ima ključ od korenin. Je dan zaljubljencev.
- V soboto so ob 11.00 valentinove delavnice, ob 19.00 pa pevske za cerkv. zbor.
- Naslednjo nedeljo pri sv. maši sodelujejo otroci 2. razreda.
- Na razpolago sta nova Družina in februarsko Ognjišče.

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

