TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV
15. september 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
15. 9. NEDELJA SVET. Grahovo (9.00)
+ Frančiška VREG
KANDIDATOV, Žalostna Mb
Žerovnica (10.15) Za župljane
16. 9. pon. Kornelij, Ciprijan
17. 9. torek,

Sveta maša drugod
Grahovo (19.00)

+ Jože PANTAR

Grahovo (19.00)

+
s.
Herenija
ZAKRAJŠEK

19. 9. četrtek, Januarij, škof

Grahovo (19.00)

Za zdravje

20. 9. petek,

Grahovo (19.00)

++
Genovefa,
ANZELJC

Jožef

Bločice (18.00)

+ Edo, sestra
ŽNIDARŠIČ

Angela

Robert Bellarmino, škof
18. 9. sreda,
Jožef Kupertinski, redovnik

Korejski mučenci
21. 9. sobota,
Matej, apostol in evangelist
Grahovo (19.00)

Anica

++ iz družine PREMROV,
za zdravje

22.
9.
SLOMOŠKOVA Grahovo (9.00)
NEDELJA,

++ Anton, 20. obletna,
Ivana POROK, Ema Šraj

Mavricij, mučenec

+ Andrej in ostali TURŠIČ

Žerovnica (10.15)

- Danes se spominjamo slovenskih svetniških kandidatov. Iz naše nadškofije so:
Anton Strle, Andrej Majcen, Frančišek Gnidovec, Friderik Baraga in Anton Vovk.
Priporočamo se.
- 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.
- V sredo začnemo verouk po razporedu takole: ob 14.30: šesti razred,
ob 16.00: predšolski in prvi razred, tretji razred, sedmi in osmi razred,
ob 17.00: drugi, četrti in peti razred,
Kateheti pa so: g. župnik Sandi, ga. Katarina Logar, ga. Patricia Verbič.
- V četrtek, 19. 9., bo ob 20.00 srečanje za gospodarski in župnijski svet. Vabljeni
člani!
- Vsako prvi in tretji petek v mesecu verouk za deveti razred ob 19.30.
- V soboto bo v župnišču jesenski oratorijski dan od 9.00 do 12.00. Molitev,
kateheze, delavnice, igre in malica. Vmes ob 10.00 pevske za otroški zbor. Ob
20.00 pevske za starejši zbor.
- V soboto bo srečanje mladih v Stični. Zbiramo prijave. Bo prevoz z busi. Prisp.: 12
evrov.
- Naslednjo nedeljo je Slomškova. Vsi otroci vabljeni s šolskimi torbami, ki jih bomo
blagoslovili. Pri sv. maši sodelujejo starejši pevci, (mogoče) tudi otroški zbor in
cerkniški skavti.
- Hvala vsem, ki darujete za križev pot in za streho na Lipsenju. 50 evrov po
družinah, zlati dobrotniki 400 evrov (vrednost obnove ene postaje križevega pota).
Hvala za zelenjavo in bero.
- Na razpolago je verski tisk: nova Družina, septembrsko Ognjišče in oznanila.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, Božjega
žegna.

