TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA NAŠIH SVETNIŠKIH KANDIDATOV
17. september 2017

SVETE MAŠE IN GODOVI
17. 9. ŠTIRIINDVAJSETA Grahovo (9.00)
++ starši ŠRINJAR, sorodniki
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, obl. (Lipsenj 1)
svetniški kandidati

18. 9. ponedeljek,

Grahovo (19.00)

++ Ana, Franc AVSEC, obletna

19. 9. torek, Januarij, škof

Grahovo (19.00)

V zahvalo

20. 9. sreda,

Grahovo (19.00)

Franc KOMIDAR

Grahovo (19.00)

+ Anton, obl., Ivana POROK,
Ema ŠRAJ

22. 9. petek,

Bločice (18.00)

++ Edo, Angela ŽNIDARŠIČ, obl

Salaberga, opatinja

Grahovo (19.00)

Za zdravje gospe ROGELJ

23. 9. sobota,

Žerovnica (18.00)

V zahvalo

peter Pij, kapucin

Grahovo (19.00)

++ Marija, Franc KLUČAR, obl.

Jožef Kupertinski, redovnik

korejski mučenci
21. 9. četrtek,
MATEJ, APOSTOL

24.
9.
SLOMŠKOVA Grahovo (9.00)
++ starši HITI in RUPNIK
NEDELJA, Anton Martin
Žerovnica (10.15) + Stanislav ROK, obletna
Slomšek, maribor. škof

- Danes je nedelja svetniških kandidatov in glavna škofijska slovesnost v Tržiču ob 16.00. Tudi mi se jih
spomnimo v molitvi. Začnemo devetdnevnico v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku s prošnjo za
blagoslov ob začetku veroučnega in šol. leta.

- 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.
- Verouk v torek: 15.30 tretji razred in 16.30 skupja šesti in sedmi razred (župnik Sandi),
- Verouk v sredo: 12.30 osmi razred (župnik Sandi),
16.30 prvi razred (katehistinja Patricia), skupaj četrti in peti razred (katehistinja Polona),
17.15 predšolski (Patricia), drugi razred (Sandi), deveti razred (Polona).
- V sredo, 20. septembra, bo v župnišču ob 20.00 seja župnijskega sveta.
- V četrtek, 21. septembra, bo v župnišču ob 20.00 seja gospodarskega sveta.
- Ob sobotah ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor in ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni
novi člani!
- Danes teden (24. 9.) je Slomškova in tudi katehetska nedelja. Pri deveti maši blagoslov šolskih torb.
Sodelujejo otroški in odrasli zbor ter otroci 4. in 5. razreda.
- Priporočamo novo Družino in septembrska oznanila in Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

