TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED LETOM
5. julij 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
5. 7., ŠTIRINAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Ciril in Metod,
Bločice (10.15)
slovanska apostola
6. 7., ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Marija Goretti, mučenka
7. 7., torek, Edilburga, opatinja
Grahovo (19.00)
8.7., sreda, Prokopij, mučenec
Grahovo (19.00)
9. 7, četrtek, kitajski mučenci
Grahovo (19.00)
10. 7., petek, Amalija, redovnica
Grahovo (19.00)
11. 7., sobota, Benedikt, opat
Grahovo (19.00)
12. 7., PETNJASTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM,
Žerovnica (10.15)
Mohor in Fortunat, mučenca

+ Drago ZGONEC (iz Radleka)
++ Pavla in Amalija ŠTRITOF,
ob godu in rojstnem dnevu
sv. maša na romanju
sv. maša na romanju
sv. maša na romanju
v dober namen
za zdravje in blagoslov
++ Ivana, France MAROLT
+ Marija ŠTIH
+ Franc ŠTENTA, obletna

* Danes, 5. 7., praznujeta sv. Ciril in Metod. Na Bločicah je ofer za cerkev (obnova
kipov).
Nova maša je na Blokah ob 14.00. Daroval jo bo novomašnik g. Blaž Dobravec.
Vabljeni!
* V četrtek po sv. maši je molitev za nove duhovne poklice, še posebej za letošnje
novomašnike.
* Če župnika Sandija ni doma, je vedno dosegljiv na mobilni telefon.
* Pretekli teden je bil oratorij na temo sv. Dominika Savia. 34 otrok in 12 animatorjev se je
zbiralo pet dni. Hvala Bogu in Mariji, hvala staršem in animatorjem. Pa tudi tistim, ki ste
nam prinesli kakšne dobrote. Ali na nas gledali s simpatijo ali celo za nas molili.
* Ob sobotah je redno čiščenje in krašenje cerkve po dogovoru. Hvala gospem!
* V nedeljo, 12. 7., je druga nedelja v mesecu in ofer za potrebe cerkve. Hvala za vaše
darove! Še drugič smo pobelili notranjost župnijske cerkve, stroški pa so bili tudi z
oratorijem. Na razpolago za mesečno sv. spoved bo g. dekan Maks. Ob 10.00 bo nova
maša v Cerknici in sicer g. kapucin Mitja Ponikvar. Vabljeni!
* Na razpolago je še julijsko Ognjišče in oznanila, pa tudi nova Družina.

