TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PRVA ADVENTNA NEDELJA - 1. december 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 12. PRVA ADVENTNA
NEDELJA, Flora, devica
2. 12. ponedeljek, Živa, muč.
3. 12. torek,
Frančišek Ksaverij, misijonar
4. 12. sreda,
Barbara, mučenka
5. 12. četrtek,
Filip Rinaldi, salezijanec
6. 12. petek, Miklavž, škof

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ iz družine MAROLT
++ Amalija, Janez ŠTRITOF
++ starši JURJEVČIČ, 2. obl.
+ Marija ŠTIH, 5. obletna

Grahovo (9.30)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

Za župljane
++ starši HITI in RUPNIK
++ Franc, Tončka KOČEVAR

Žerovnica (18.00)
Grahovo (18.00)
7. 12. sobota, Ambrož, škof
Slivnica (11.00)
Grahovo (18.00)
8. 12. DRUGA ADVENTNA Grahovo (9.00)
NEDELJA, BREZMADEŽNA
Žerovnica (10.15)

+ Janez Telič, obletna
++ Janez, Marija MIVEC
Žegnanjska v čast sv. Miklavžu
+ Frančiška, Rudolf PREMROV
V zahvalo Mariji, ++ starši in
brat HUMAR
++ Frančiška, obl., ostali ROJC

- Danes je prva adventna - nedelja Karitas. Začnemo devetdnevnico v čast Brezmadežni s
posebnim branjem za vsak dan. Na Bločicah je ofer za potrebe cerkve. Pri grahovski sv.
maši sodelujejo otroci prvega razreda in predšolski.
- V sredo, 4. 12., bo v Grahovem srečanje dekanijskih duhovnikov. K sv. maši ob 9.30 vabljeni
cerkveni pevci in tudi drugi verniki. Popoldne je verouk za otroke po razporedu.
- Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov, po sv. maši litanije Srca Jezusovega.
- V soboto, 7. 12., je ob 11.00 žegnanjska sveta maša pri sv. Miklavžu pod Slivnico. V
Grahovem se zberemo ob 9.30 pred cerkvijo in gremo peš. K večerni maši (18.00) pa vabljeni
starejši in bolni. Kdor želi, lahko med mašo prejme tudi bolniško maziljenje. Molimo tudi Marijine
litanije. Po sv. maši bo pogostitev za starejše v župnišču.
- Na drugo adventno nedeljo, 8. 12., je žegnanje in slovesno praznovanje Brezmadežne,
naše farne zavetnice. Med svetima mašama v župnijski cerkvi je izpostavljeno
Najsvetejše, zato smo vabljeni k molitvi. V Grahovem sodeluje župnijski pevski zbor, pa
tudi otroci 2. razreda (prvoobhajanci). Ta dan je tudi priložnost za praznično sveto
spoved, ki velja že tudi za božič. Bo ofer za potrebe cerkve. Ob 16.00 obišče sveti
Miklavž. Prispevek je 10 evrov na enega otroka. Za ministrante nič. Že prej bo Miklavž pri
ostarelih na obisku.
- 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.
- Hvala vsem, ki darujete za križev pot in za streho na Lipsenju. Še 12.000 evrov dolga.
- Na razpolago je verski tisk: nova Družina, decembersko Ognjišče in oznanila.
- Mladi, ki bi šli za novo leto na evropsko srečanje na Poljsko, naj se prijavijo.

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

