TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
CVETNA NEDELJA - 10. april 2022
SVETE MAŠE IN GODOVI
10. 4.
Grahovo (9.00)
CVETNA NEDELJA,
Žerovnica (10.15)
Apolonij, mučenec
Bločice (11.00)
11. 4. ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Stanislav, škof
12. 4. torek, Alferij, opat Grahovo (19.00)
13. 4. sreda, Ida, redov.
14. 4.VELIKI ČETRTEK,
Lidvina, devica
15. 4. VELIKI PETEK,
Helena, kneginja
16.
4.
VELIKA
SOBOTA, Bernardka, r.
17.
4.
NEDELJA
GOSPOD. VSTAJENJA
– VELIKA NOČ

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+Tilka KRAJC, ob godu, 40. obl.

+ Stane ZGONEC, obletna
++ Terezija,obl., Matija ZGONC
++ Alojz KOMIDAR,
Rok MIHELČIČ
++ iz družine CVETKO in
OBREZA (Martinjak)
++ Branka in iz družine ROK
++ starši, brat Jernej (Retje 45)
Obredi velikega petka
(Jezusov pasijon po Janezu)
+ Franc KOTNIK, 1. obletna

Grahovo (8.00)
+ Mitja ROK
Žerovnica (10.15) Za sosesko
Bločice (11.00)
Za župljane

- Danes je cvetna nedelja. Zberemo se zunaj, blagoslovimo zelenje in gremo v procesiji
v cerkev. Pri sv. mašah beremo Jezusovo trpljenje po Luku. Za sv. spoved begenjski
župnik.
- V torek in v sredo je verouk po razporedu, ko otroci gredo k sv. spovedi.
- Župnik Sandi spoveduje pred in po vsaki tedenski maši. Vabljeni!
14. 4. je veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Slovesna sveta maša bo ob
19.00. Sodelujejo letošnji prvoobhajanci. Blagoslovili bomo majhne kruhke za domov
odnest.
15. 4. je veliki petek, ko Jezus umre na križu. Je strogi post: ne jemo mesa, le enkrat do
sitega. Ob 15.00 molitev križevega pota, ob 19.00 obredi velikega petka. Ta dan ni svete
maše, a vseeno bo obhajilo. Pri obredih s poljubom počastimo križ in prisluhnemo
pasijonu (Jezusovemu trpljenju) kot ga je zapisal evangelist Janez. Berejo letošnji
birmanci.
16. 4. je velika sobota, ko Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ob 8.00 pa
molitev pri Božjem grobu. Popoldne sledi blagoslov jedil in sicer ob 15.30 na Bločicah,
ob 16.00 na Lipsenju, ob 16.30 v Žerovnici in ob 17.00 v Grahovem. Ob 19.00 obhajamo

velikonočno vigilijo, ko zunaj blagoslovimo velikonočno svečo, znamenje Vstalega
Gospoda in gremo z lučkami v cerkev. Prisluhnili bomo več berilom. Še posebej
pomembno je branje izhoda Izraelcev iz Egipta čez Rdeče morje. Tudi po sv. maši bo
blagoslov jedil.
17. 4. je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. V Grahovem procesija z vstalim
Kristusom že ob 8.00.
- Vsem voščim blagoslovljene velikonočne praznike in Jezusov pozdrav: Mir vam bodi!

