TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ANGELSKA NEDELJA - 6. september 2015
GODOVI IN SVETE MAŠE
6. 9., ANGELSKA NEDELJA, Grahovo (9.00) ++ Jakob in Marija POROK
Zaharija, prerok
Bločice (10.15) ++ iz družine MAROLT
7. 9., ponedeljek, Regina, mučGrahovo (19.00) za župljane drugod
8. 9., torek, Marijino rojstvo Grahovo (19.00) ++ iz družin GODEJŠA, TROHA
9. 9., sreda, Peter Klaver, red. Grahovo (19.00) za Božjo pomoč v zakonu
10. 9., četrtek, Ines, mučenka Lipsenj (18.00)
+ Stane MODIC, 3. obletna
11. 9., petek, Helga, spokorn. Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna
12. 9., sobota, Marijino ime
Lipsenj (18.00)
+ Danijela SEŽUN, obletna
13. 9., ŠTIRIINDVAJSETA Grahovo (9.00) ++ Marija in ostali MAHNIC ter
NEDELJA MED LETOM,
CIMPERMAN
Janez Zlatousti, škof
Žerovnica (10.15) ++ Janez in Terezija LUNKA
* Danes, na prvo nedeljo v mesecu, je deseta maša na Bločicah in ofer je za kurjavo. Hvala!
* Ob ponedeljkih po sv. maši molitev za beatifikacijo g. Antona Strleta, našega rojaka iz sv. Vida.
* Ob torkih po sv. maši molitev v čast sv. Janezu Bosku.
* Ob sredah po sv. maši molitev za domovino.
* Ob četrtkih po sveti maši je adoracija - molitev za duhovne poklice.
* Ob petkih popoldne uradne ure. Sicer pa je g. župnik vedno dosegljiv po mobilnem telefonu.
* Ta petek, 11. 9., je ob 19.30 sestanek staršev veroučencev, da se dogovorimo glede urnika za verouk.
Vabljeni vsi!
* Ob petkih ob 20.00 pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni novi pevci in pevke!
* V soboto, 12. 9., je molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah. Kdor bi želel iti, mi naj sporoči, da se
organiziramo glede prevoza.
* Ob sobotah je čiščenje in krašenje cerkve po razporedu oziroma po dogovoru z gospemi.
* Ob sobotah po sv. maši molitev za beatifikacijo g. Andreja Majcna, slovenskega salezijanca.
* V nedeljo, 13. 9., je ofer za kurjavo pri sv. mašah v Grahovem in Žerovnici. Tudi priložnost za mesečno sv.
spoved. Pride gospod dekan Maks Ipavec. V Cerknici je ob 10.00 zlata maša dolgoletnega župnika Jožeta
Vidica.
* Verouka še ni, zbiramo pa vseeno prijave za predšolski verouk – Sončni žarek.
* Hvala za bero, pa tudi za dobrote iz vašega vrta. Bog povrni!
* Po dogovoru so priprave za krst in poroko.
* Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče. Za otroke je Marica. Na polici tudi še septembrska
oznanila.
* Vsem, ki ta mesec godujete ali drugače praznujete, voščimo obilo Božjega žegna.
* Začel se je šolski pouk. Bog naj blagoslovi vsa naša pričakovanja in prizadevanja.
* V mesecu oktobru je še prostih namenov za sv. maše. Se priporočam!

