TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM – 2. julij 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
2.
7.
TRINAJSTA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM, Bločice (10.15)
izseljenska

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

3. 7. ponedeljek,
Tomaž, apostol

v čast Materi Božji in
svetemu Antonu

Grahovo (19.00)

4. 7. torek, Urh (Uroš), škof Grahovo (19.00)

+ Rok MIHELČIČ, obletna

5. 7. sreda, Ciril in Metod, Grahovo (19.00)
slovanska apostola

++ iz družin OPEKA
in BARAGA

6. 7. četrtek,
Marija Goretti, mučenka

Grahovo (19.00)

v čast Materi Božji za
nove duhovne poklice

7. 7. petek, Vilibald, škof

Grahovo (19.00)

+ Ivana OGRINC, obletna

8. 7. sobota,
Prokopij, mučenec

Lipsenj (18.00)

++ starši MODIC in
Ivan BOROVNIK
za zdravje sorodnikov

Grahovo (19.00)

9.
7.
ŠTIRINAJSTA Grahovo (9.00)
++ Jakob, Marija POROK, oblet.
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15) ++ Jože PRIJATELJ,
Veronika, opatinja
Alojz KUZMA, obletna
- Danes je ofer na Bločicah, ker je prva nedelja v mesecu. V našo župnijo je prišla fatimska Marija,
ki bo krožila po družinah dva tedna. Z veseljem jo sprejmimo.
- * Od 3. do 7. julija bo župnijski oratorij. Geslo oratorija je: Dotik iz nebes! Govori o Mariji.
Prispevek na otroka je 10 evrov. Čez dan se bodo zvrstile dejavnosti: molitev, pesmi, kateheze,
delavnice, malica in igre. V sredo bo piknik v naravi, v petek pa zaključek za vse ob 15.00 v
gasilskem domu. Vabljeni!
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svet niške
kandidate, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih za duhovne
poklice, ob petkih za bolnike in ob sobotah za družine.
- Ob petkih popoldne so uradne ure v župnišču, v soboto izjemoma obisk bolnikov.
- V počitnicah vabljene družine na počitnikovanje v kraj Zuboviči na otok Pag. Prosto
je še 27. julija in pa po 27. avgustu. Prijave zbira župnik Sandi.
- Priporočam oznanila za julij, novomašno Družino in julijsko Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

