TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
OSEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM
2. avgust 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
2.
8.,
OSEMNAJSTA Grahovo (9.00) + duhovnik Jože PREMROV, obl
NEDELJA MED LETOM, Bločice (10.15) ++ Angela, Janez MARKOVČIČ,
Porcijunkula
obletna
Žerovnica (11.15) + Janez JENC, obletna
3. 8., ponedeljek,
sv. maša drugod
Lidija, svetopisemska žena
4. 8., torek, Janez Vianej, žup. Grahovo (19.00) za župljane
5. 8., sreda, Marija Snežna
Grahovo (19.00) ++ iz družine URBIČ (Lipsenj 11)
6. 8., četrtek,
Grahovo (19.00) ++ Francka, obletna, Jože
Jezusova spremenitev
MIHELČIČ
7. 8., petek, Kajetan, duhovnik Grahovo (19.00) ++ Jakob, Ivanka MELE, obletna
8. 8., sobota, Dominik, red.
Grahovo (19.00) ++ iz družin ŽAGAR in SANAVAL
9.
8., DEVETNAJSTA Grahovo (9.00) ++ Marija, obletna, Janez
NEDELJA MED LETOM,
DEBEVC
Edith Stein, redovnica
Žerovnica (10.15) +starši Franc,Ivana JENC(št. 21)
* Na prvo nedeljo v mesecu je ofer za potrebe cerkve na Bločicah. Imamo še dolgove zaradi
beljenja župnijske cerkve in obnove kipov na Bločicah. Bog povrni.
* Ob sredah po sveti maši je molitev za domovino.
* Ob četrtkih po sveti maši je adoracija - molitev za duhovne poklice.
* Na prvi petek po sveti maši pa litanije Srca Jezusovega,
* Na prvo soboto molimo litanije v čast Materi Božji.
* Ob sobotah redno čiščenje in krašenje cerkve po seznamu ali po dogovoru.
* Od 7. do 15. avgusta opravljamo pri dnevnih svetih mašah tudi devednevnico v čast Mariji
Vnebovzeti s kratko mislijo in litanijami njej v čast.
* V nedeljo, 9. 8., je druga nedelja v mesecu in ofer za potrebe cerkve. Tudi mesečna spoved.
* Uradnih ur v avgustu ni, možno pa se o čemerkoli dogovoriti po mobilnem telefonu z župnikom ali
ob nedeljah po sv. maši.
* Razen rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil, vabim k sodelovanju še druge, ki
znate kaj lepega napisati.
* Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
* Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče,.
* Vsem, ki ta mesec godujete ali drugače praznujete, voščimo obilo Božjega žegna.
* Vsem želimo lepe in varne počitnice ali dopuste. Naj nas varujejo tudi angeli varuhi!

