TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM – 9. julij 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
9.
7.
ŠTIRINAJSTA Grahovo (9.00)
++ Jakob, Marija POROK, obl.
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) ++ Jože PRIJATELJ,
Veronika, opatinja
Alojz KUZMA, obletna
10. 7. Ponedeljek,
Amalija, redovnica

Grahovo (19.00)

+ Amalija ŠEGA, ob godu

11. 7. torek,
Benedikt, opat

Grahovo (19.00)

+ Franc KRAŠEVEC, 7. dan

12. 7. sreda,
Mohor in Fortunat, muč.

Grahovo (19.00)

+ Ana ROK, ob rojstnem dnevu

13. 7. četrtek, Henrik, kralj

sveta maša drugod (za župljane)

14. 7. petek,
Kamil, red. ustanovitelj

sveta maša drugod

15. 7. sobota,
Bonaventura, škof

Lispenj (18.00)

+ Frančiška ULE, obletna

16.
7.
PETNAJSTA Grahovo (9.00)
+ Anton OGRINC
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) + France ŠTENTA, obletna
Karmelska MB
- Danes je ofer v Grahovem in v Žerovnici za cerkev na Lispenju. Je tudi priložnost
za mesečno spoved (dekan Maks). V naši župniji je fatimska Marija, ki bo krožila po
družinah dva tedna. Z veseljem jo sprejmimo v svojo sredo in v svoje domove.
- Končali smo redni oratorij, počitniški program za otroke. Zbiralo se nas je več kot
50 otrok in mladih. Pa smo zaradi navdušenja otrok ga še podaljšali in sicer od
ponedeljka do srede. Geslo oratorija je: Dotik iz nebes! In govori o Mariji. Prispevek
za naslednje dni je prostovoljen. Čez dan se bodo zvrstile dejavnosti: molitev,
pesmi, kateheze, delavnice, malica in igre. Vabljeni spet v čim večjem številu!
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svet
niške kandidate, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob
četrtkih za duhovne poklice, ob petkih za bolnike in ob sobotah za družine.
- V počitnicah vabljene družine na počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok Pag. Prosto
je še 27. julija in pa po 27. avgustu. Prijave zbira župnik Sandi.
- Priporočam oznanila za julij, novo Družino in julijsko Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo
Božjega žegna.

