TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM
26. julij 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
26. 7., SEDEMNAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Joahim in Ana
Žerovnica (10.15)
27. 7., ponedeljek, Gorazd, Kliment
in Naum (učenci sv. bratov Cirila in
Metoda)
28. 7., torek, Samo, škof
Grahovo (19.00)
29.7., sreda, Marta,
Grahovo (19.00)
Lazarjeva sestra
30. 7, četrtek, Peter Krizolog, škof Grahovo (19.00)
31. 7., petek,
Grahovo (19.00)
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
1. 8., sobota, Alfonz Ligvorij, škof Grahovo (19.00)
2. 8., OSEMNAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Porcijunkula
Bločice (10.15)
Žerovnica (11.15)

++ Jože, Danica KRAJC
++ Stane, obletna, ostali ŠKRLJ
sv. maša drugod (za uspeh)

+ nečak Boštjan JEREB
+ Alojzij KOMIDAR
za zdravje
za zdravje in v dober namen
V čast Materi Božji za nove duhovne
poklice
+ duhovnik Jože PREMROV, obletna
++ Angela, Janez MARKOVČIČ, obl.
+ Janez JENC, obletna

* V nedeljo, 26. 7., je Krištofova nedelja. Po sv. mašah bo blagoslov avtomobilov. Vaši
darovi so namenjeni za vozila naših misijonarjev. Hvala.
* V torek je po sv. maši molitev v čast sv. Janezu Bosku, v sredo pa za domovino.
* V četrtek po sv. maši je molitev za nove duhovne poklice, še posebej za letošnje
novomašnike.
* Na prvo soboto molimo po sv. maši litanije Matere Božje.
* Ob sobotah je redno čiščenje in krašenje cerkve po dogovoru. Hvala gospem!
* V nedeljo je prva v mesecu in je ofer za potrebe cerkve na Bločicah. Še dva kipa sta v
delu. Za vseh šest kipov bo obnova stala več kot 3.000 evrov. Hvala za vaše darove.
Počasi in po malem zbiramo. Izjemoma bo sv. maša tudi v Žerovnici, ker je prišlo do
napake pri zapisovanju sv. maš s strani g. župnika.
* Na razpolago je julijsko Ognjišče in oznanila, pa tudi nova Družina.
* Vsem voščimo lepe in varne počitnice ali dopuste. Naj nas varujejo naši angeli varuhi!
* Tudi vsem, ki ta teden godujete ali kako drugače praznujete, obilo Božjega žegna

