TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DEVETA NEDELJA MED LETOM - 29. maj
2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
29. 5., DEVETA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM,
Maksim Emonski, škof
Žerovnica
(11.00)
30. 5., ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Ivana Orleanska, devica
31. 5., torek,
Grahovo
Obiskanje Device Marije (19.00)
1. 6., sreda, Justin,
Grahovo (19.00)
mučenec
2. 6., četrtek,
Grahovo (19.00)
Marcelin in Peter, mučenca
3. 6., petek,
Grahovo
SRCE JEZUSOVO
(19.00)
4. 6. sobota, Srce Marijino Grahovo (19.00)
5. 6., NEDELJA, DESETA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica
Bonifacij, škof
(10.15)

za birmance in botre
++ Janez, Franc BARAGA
za župljane
Ivanka RUPNIK
++ Stanko, obletna, starši
ŠKRLJ
v zahvalo za uspeh
operacije
v čast Materi Božji za nove
duh. poklice
+ Ema PELAN
++ Rudolf in Peter IVANČIČ
++ iz družin ANZELJC in
KEBE
+ Janez JENC, obletna

- Danes je v naši župniji praznik svete birme. Imena naših 15 birmancev so: Boštjan Bartol, Tina Hace,
Jure Hribar, Andraž Jemec, Nika Kotnik, Tadej Kraševec, Anej Lavrič, Alex Meden, Maja Mulec, Mateja
Mulec, Maša Nanut, Laura Srebotnjak, Gašper Štenta, Andraž Zalar in Kristjan Zalar. Zahvala Bogu in
Mariji, nadškofu Antonu Stresu in birmancem, staršem in botrom, starejšim in mlajšim pevcem,
zborovodkinji in organistinji, ministrantom (in pritrkovalcem), gospe Bojani za rože, gospem Majdam za
krašenje. Sledi še fotografiranje in pogostitev za slavljence v prvi učilnici. V drugi učilnici je za pevce.
- Do konca maja so pri sv. maši šmarnice. Na Bločicah in v Žerovnici ob 18.00.
- Ob ponedeljskih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za domovino, v
četrtek za nove duh. poklice, v petek za usmiljenje, v soboto za družine.
- Ta teden je v torek in sredo je še zadnjič redni verouk v tem veroučnem letu.
- V torek je zaključek šmarnic. Otroci dobijo nagrade.
- V sredo začnemo mesec junij, ki je posvečen Srcu Jezusovemu. Beremo vrtnice.
- Na pri petek dopoldne bo obisk bolnikov na domu. Po sv. maši tudi litanije Srca Jezusovega. V petek bodo ob
20.00 pevske vaje za cerkveni zbor.
- Na prvo soboto molimo po sv. maši litanije Matere Božje. Ob 20.00 bo v gasilskem domu literarni večer o
pisatelju, nekoč župniku v Grahovem g. Janezu Jalnu. Sodelujejo tudi naši pevci. Vabljeni!
- Priporočam verski tisk: novo Družino, junijsko Ognjišče in junijska mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo Božjega žegna.
- V času počitnic je možno počitnikovanje na Pagu v kraju Zuboviči. Za en teden na osebo le 50 evrov. Prijave in
dodatne informacije pri župniku Sandiju.
- Od 22. do 26. avgusta bomo s Štajerci romali na Poljsko. Vabljeni. Podrobnosti pri župniku.

