TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DESETA NEDELJA MED LETOM - 10. junij 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
10. 6. DESETA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Edvard
Bločice (10.15)
11. 6. ponedeljek,
Barnaba, apostol
12. 6. torek,
Adelajda, redovnica
13. 6. sreda,
Anton Padovanski
14. 6. četrtek,
Valerij, mučenec
15. 6. petek, Vid, mučenec

Grahovo (19.00)

+ Anton TRUDEN,
ob rojstnem dnevu
++ iz družin KRAŠEVEC in
ŽNIDARŠIČ
++ naše dobrotnike

Grahovo (19.00)

Sveta maša drugod
(za župljane)
Za žive iz družine HITI

Grahovo (19.00)

+ Emil ULE in za zdravje

Grahovo (19.00)

16. 6. sobota,
Marija Terezija Scherer,
redovnica
17.
6.
ENAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Rajner

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

++
iz
družin
HRIBAR,
HAFNER in ROŽIČ
+ Anamarija ZGONC, 30. dan
++ Stanislav, Slavka LUNKA,
obletna
++ Antonija ŠRAJ, Julijana
MARČAN
++ Andrej, obl, Zinka ROK
(iz Bloške Police)

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

- Danes je ofer za potrebe cerkve in mesečna priložnost za sv. spoved. Otroci otroci po
sv. maši spričevala. Na Bločicah je žegnanje in po sv. maši druženje. Hvala vsem, ki se
trudite v pripravi na praznik vaškega zavetnika.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših
svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po
sveti maši za duhovne poklice, ob petkih za bolnike in ob sobotah za družine. Tudi doma lahko
molimo.
- V torek in sredo ni več verouka, ker so se začele veroučne počitnice.
- Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan beremo duhovno branje - vrtnice.
- V soboto ob 20.00 pa pevske vaje za starejši zbor in srečanje animatorjev za oratorij. Pridite v
čim večjem številu!
- Na razpolago so: nova Družina, Ognjišče za junij.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega žegna.

