TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ANGELSKA NEDELJA
3. september 2017

SVETE MAŠE IN GODOVI
3. 9.

Grahovo (9.00)

++ iz družine SADAR

ANGELSKA NEDELJA,

Bločice (10.15)

++ Janez, ob rojstnem dnevu,
Franc BARAGA

Grahovo (19.00)

++ Matija, obletna, in

Gregor Veliki, papež
4. 9. ponedeljek,
Rozalija, devica
5. 9. torek,

iz družine BARAGA
Grahovo (19.00)

+ Antonija KOČEVAR, 7. dan

Grahovo (19.00)

V čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

Mati Terezija, redovnica
6. 9. sreda,
Bertrand, redovnik
7. 9. četrtek, Regina, devica Grahovo (19.00)

Za zdravje JAKOPIN in
za uspeh pri izpitih

8. 9. petek,

Grahovo (19.00)

+ Lado KOČEVAR

Grahovo (19.00)

++ Zora, ob rojstnem dnevu, in
Štefan POLOVIČ

MARIJINO ROJSTVO
9. 9. sobota,
Peter Klaver, misijonar

10. 9. TRIINDVAJSETA Grahovo (9.00)
+ Emil ULE, 7. obletna
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15) + Jakob GODEJŠA, obletna
Leposlava, cesarica

- Danes je o prva nedelja v mesecu in zato sv. maša na Bločicah. Ofer za potrebe
cerkve: za streho pri sv. Štefanu na Lipsenju. Bog povrni! Priložnost za sv. spoved.

- 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.
- V petek je praznik Marijinega rojstva. Vabljeni! Po sv. maši sestanek staršev
veroučencev za dogovor urnika verouka. Ob 20.00 začetek pevskih vaj za cerkveni
zbor. Vabljeni tudi novi pevci.
- Naslednjo nedeljo (10. 9.) je ofer v Grahovem in v Žerovnici. Zbiramo za sv.
Štefana na Lipsenju. Za Lipsenj in Goričice priporočamo prispevek 50 evrov na hišo,
vsi drugi župljani po svojih močeh. Bog povrni! Tudi bo mesečna priložnost za
spoved.
- Priporočamo novo Družino in septembrska oznanila in Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo
Božjega žegna.

