TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
1. oktober 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
1. 10. ŠESTINDVAJSETA

Grahovo (9.00)

++ iz družine TURK

NEDELJA MED LETOM,

Lipsenj (10.15)

Za župljane

Grahovo (19.00)

+ Lado KOČEVAR

3. 10. torek, Kandida, muč.

Grahovo (19.00)

+ Jože ŠEGA, obletna

4. 10. sreda,

Grahovo (19.00)

Za duhovne poklice

Bločice (18.00)

+ Ciril SRNEL, obletna

Terezija Deteta Jezusa
2. 10. ponedeljek,
angeli varuhi

Frančišek Asiški, redovnik
5. 10. četrtek,

Favstina Kovalska, redovnica Grahovo (19.00)

V čast Materi Božji za nove
duhovne poklice

6. 10. petek, Bruno, redovnik Žerovnica (18.00) ++ Franc, Ivana VESEL, obl.,
hči Mira
Grahovo (19.00)
7. 10. sobota,

Grahovo (19.00)

++ Jože in Marija MULEC
++ Antonija KOČEVAR

Rožnovenska Marija

(dar veterank Prostvoljnega
Gasilskega Društva)

8. 10. SEDEMINDVAJSETA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM,
Bločice (10.15)
Benedikta, devica

+ Jakob KRAJEC, 30. obl.
++ Ana ŽNIDARŠIČ,
družina JERE

- Danes je na Lipsenju med sveto mašo nabirka za cerkev sv. Štefana. Bog povrni!

- Prvi teden v oktobru obhajamo teden za življenje. Cel mesec je rožnovenski.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše
svetniške 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
16.30 skupaj šesti in sedmi razred (žpk Sandi),

- Verouk v sredo:

14.15 osmi razred (župnik Sandi),
16.30 prvi razred (katehistinja Patricia),
skupaj četrti in peti razred (kateh. Polona),
17.15 predšolski (Patricia),
drugi razred (Sandi),
deveti razred (Polona).

- Na prvi petek je dopoldne obisk bolnikov na domu, po sveti maši pa litanije Srca
Jezus.
- Na prvo soboto je po sv. maši molimo litanije Matere Božje.
- V soboto dopoldne je v Cerknici srečanje ministrantov iz cele dekanije.
Tekmovanje bo v kvizu in v malem nogometu.
- Naslednjo nedeljo (8. 10.) je v Grahovem in na Bločicah ofer za potrebe cerkve.
- Ob sobotah ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor in ob 20.00 so pevske vaje za
cerkveni zbor. Vabljeni novi člani!
- Priporočamo novo Družino, oktobrska oznanila in Ognjišče.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, obilo Božjega
žegna.

