TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
6. januar 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
6.
1.
NEDELJA
GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA.
Sveti Trije kralji
7. 1. ponedeljek,
Rajmund, duhovnik
8. 1. torek, Severin, opat
9. 1. sreda,
Julijan, mučenec
10. 1. četrtek,
Gregor Niški, škof
11. 1. petek,
Pavlin Oglejski, škof

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

++ sin Tine, oče Jože, ob
rd, sin Andrej DOVIČEVI
++
Janez,
Amalija
ŠTRITOF, obletna
Sveta maša drugod

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družihne PREMROV
Za zdravje

Grahovo (18.00)

Za župljane

Žerovnica (17.00)
Grahovo (18.00)

+ Janez TELIČ, 30. dan
++ iz družin MAHNE in
VOLONTE
V zahvalo za Božje varstvo

12. 1. sobota,
Grahovo (18.00)
Tatjana, mučenka
13.
1.
NEDELJA Grahovo (9.00)
JEZUSOVEGA KRSTA
Žerovnica (10.15)

+ Andrej KRANJC
++ Jože, 10. bl.,
ŠTENTA

Ivana

- Danes je praznik sv. Treh kraljev: Gašperja, Melhiorja in Boltežarja. Popoldne z
otroci še koledovanje kot rezervni termin. Zahvala staršem in otrokom za sodelavnje
na koledniški akciji. Na Bločicah je ofer za potrebe cerkve.
- Čez teden molimo po sv. maši 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 in petek verouk za otroke po razporedu.
- Naslednjo nedeljo je praznik Jezusovega krsta. Obnovili bomo krstne obljube. Pri
grahovski maši sodelujejo predšolski otroci in prvi razred. Bo ofer za potrebe cerkve.
Bo tudi priložnost za mesečno sveto spoved. Pride dekan g. Maks.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
Naročniki na verski tisk lahko poravnate letno naročnino pri g. župniku. Vabimo tudi
nove naročnike.
- Vsem voščim blagoslovljeno srečno novo leto.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo
Božjega žegna.

