TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DESETA NEDELJA MED LETOM - 5. junij 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
5. 6., NEDELJA, DESETA Grahovo (9.00)
++ iz družin ANZELJC in KEBE
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica(10.15) + Janez JENC, obletna
Bonifacij, škof
6. 6., ponedeljek, Norbert, šk.

sv. maša drugod (za župljane)

7. 6., torek, tržaški mučenci

sv. maša drugod

8. 6., sreda, Medard, škof

sv. maša drugod

9. 6., četrtek,
Grahovo (19.00)
Primož in Felicijan, mučenca

po namenu (A. P.)

10. 6., petek, Diana, devica

Grahovo (19.00)

v zahvalo za zdravje

11. 6. sobota, Barnaba, ap.

Grahovo (19.00)

++ Stanislav in Stanko LUNKA

12. 6., ENAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Adelajda, Bločice (10.15)
devica

++ Janez in France BARAGA
++ Ivana, France in Stane
TURŠIČ

- Ob ponedeljskih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo
za domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za usmiljenje in v soboto za družine.
- Ker smo v mesecu juniju, ki je posvečen Srcu Jezusovemu, beremo vsak dan vrtnice.
Spoznavamo podobe slovenskih svetniških kandidatov. Molimo tudi litanije Srca Jezusovega.
- Z veroukom smo končali.
- V petek so uradne ure v župnišču, pevske vaje za cerkveni zbor pa so ob 20.00.
- V soboto, 11. 6., bomo imeli z otroci zaključno srečanje in podelitev spričeval. Od 9.00 do 12.00
bodo molitev, igre in delavnice. Povzpeli se bomo tudi na zvonik. Župnik bo častil pijačo,
katehistinja Patricija pa bo spekla kremšnite. Z nami bodo tudi mladi iz Ljubljane, ki so nas že
večkrat obiskali. Vabljeni v čim večjem številu! Bogu hvala še za eno katehetsko leto, v katerem bi
naj vsi rastli v veri, upanju in ljubezni.
* V nedeljo, 12. 6., je druga nedelja v mesecu in ofer za potrebe cerkve. Zbiramo za beljenje
stropa v župnijski cerkvi. Stene smo lani že dvakrat prebelili. Na razpolago je tudi
spovednik za mesečno sveto spoved (gospod dekan Maks Ipavec). Na Bločicah pa je ob
10.15 žegnanjska sveta maša v čast sv. Primoža in Felicijana na Bločicah. Sodelujejo tudi
župnijski pevci. Ofer za potrebe podružnice. Hvala vsem domačim gospodinjam za
postrežbo. Župnik Sandi bo poskrbel za vino. Vabljeni v čim večjem številu!

- Priporočam verski tisk: novo Družino, junijsko Ognjišče in junijska mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo Božjega žegna.
- V času počitnic je možno počitnikovanje na Pagu v kraju Zuboviči. Za en teden na osebo le
50 evrov. Prijave in dodatne informacije pri župniku Sandiju.
- Od 22. do 26. avgusta bomo s Štajerci romali na Poljsko. Vabljeni. Podrobnosti pri župniku.

