TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM – 25. junij 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
25.
6.
DVANAJSTA Grahovo (9.00)
++ Marija, obl., Janez, sin Jože
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) KRAJNC
Vilijem, opat
za sosesko v čast sv. Pavlu
26. 6. ponedeljek,
Jožefmarija Escriva

Grahovo (19.00)

+ Stanko JEREB, obletna

27. 6. torek, Ema Krška, Grahovo (19.00)
kneginja

sv.
maša
Gardalandu

28. 6. sreda, Irenej, škof

++ Jože, Frančiška
DOVIČEVI

Grahovo (19.00)

za

župljane
in

v

ostali

29. 6. četrtek, PETER IN Žerovnica (18.00) + Ludvik JEMEC, 30. dan
PAVEL, APOSTOLA
Grahovo (19.00)
++ vsi iz družine NERGERT
30. 6. petek,
prvi rimski mučenci

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

+ Anton HERBLAN, teta Joža
++ Peter in ostali JAKOPIN

1. 7. sobota,
Estera, svetopisem. žena

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Janez, obl., Marija DEBEVC
++ starši VESEL, Ravne

2.
7.
TRINAJSTA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM, Bločice (10.15)
izseljenska

++ Anton, obl., ostali HERBLAN
++ starši France, Ivana in brat
Stane TURŠIČ

* V nedeljo, 25. 6., bomo pred praznikom sv. Petra in Pavla. Del nabirke t. i. Petrov novčič, je
(le enkrat na leto) namenjen za papeža. Še posebej slovesno bo v Žerovnici, kjer bodo
prepevali naši cerkveni pevci še zadnjič v tem katehetskem letu. Sledijo počitnice. Je tudi
dan državnosti. Kristjani verujemo, da nam je tudi Bog pomagal na poti do lastne države.
Zato radi molimo za domovino in za tiste, ki so na odgovornih položajih. Sami pa se
trudimo, da bi živeli pošteno. Ob 20.00 sestanek za animatorje oratorija.
* Za otroke organiziramo izlet v zabaviščni park Gardaland, v torek, 27. junija. Odhod ob 5.00.
- V juniju beremo pri tedenskih svetih mašah premišljevanja v čast Srcu Jezusovemu - vrtnice.
- Ob petkih popoldne so uradne ure v župnišču.
- Na prvo soboto so litanije Matere Božje.
- Priporočam verski tisk, novomašno Družino in Ognjišče.
- V nedeljo je ofer na Bločicah, ker je prva v mesecu. Pride v našo župnijo fatimska Marija, ki bo
krožila po družinah dva tedna. Z veseljem jo sprejmimo.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
* Od 3. do 7. julija bo župnijski oratorij. Geslo oratorija je: Dotik iz nebes! Govori o Mariji.
Prispevek na otroka je 10 evrov.
- V počitnicah vabljene družine na počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok Pag. Prijave župnik

