TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA - 24. junij 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
24.
6.
DVANAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Janez Krstnik
25. 6. ponedeljek, Viljem, op
26. 6. torek,Jožef M.Escriva
27. 6. sreda, Ema Krška

Grahovo (9.00)

+ Jožef MULEC (namesto
cvetja iz Kanade)
Žerovnica (10.15) + Matija ROK, obletna
Grahovo (19.00)
Za župljane
sveta maša drugod
Grahovo (19.00)
Za nove duh. poklice v čast
sv. Jožefu
28. 6. četrtek, Irenej, škof
Grahovo (19.00)
Za žive iz družine JEKLAR
29. 6. petek,
Lipsenj (18.00)
++ starši MODIC, v zahvalo
PETER
IN
PAVEL,
in v dober namen
JEZUSOVA APOSTOLA
Grahovo (19.00)
++ Vinko duh., obl., ostali
iz družine ŠEGA
30. 6. sobota,
Grahovo (19.00)
Za žive iz družine NOVAK
prvi rimski mučenci
7.
IZSELJENSKA Bločice (9.00)
Za župljane
NEDELJA,
Grahovo (10.00)
++ Anton, obl.,
Jožefa
Estera, sp. žena
HERBLAN
- Danes gre del nabirke za papeža, t. i. Petrov novčič. Denar papež nameni najbolj revnim
krščanskim deželam. V Žerovnici v čast sv. Pavlu pojejo naši pevci. Ob 20.00 bo že drugo
srečanje animatorjev za oratorij. Pridite v čim večjem številu!
- Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Vsak dan beremo duhovno branje - vrtnice.
- Sledi prvi teden tudi šolskih počitnic. Ni nobenih rednih srečanj v župnišču.
- Ob zaključku šolskega in veroučnega leta bi imeli v nedeljo, 1. julija, sv. mašo na Bločicah
izjemoma ob 9.00 ter ob 10.00 v Grahovem. Namreč, pri sv. maši bi sodeloval ansambel Dori, ki bi
pa nadaljeval z zabavno glasbo še ob župnijskem pikniku, zato ta dan ne bi doma nič kuhali.
Pripravili bi za vse bograč in naročili pice. Dogajalo bi se pred gasilskim domom, v primeru
slabega vremena pa v gasilski dvorani. Župnik bi poskrbel za pijačo, gospe pa napekle nekaj
peciva. Vabljeni v čim večjem številu!
- Dvakrat po pet dni (2. - 6. in 9. - 13. julij) bo župnijski oratorij. Rdeča nit bo življenje našega misijonarja
škofa Friderika Baraga. Ob njegovem zgledu bomo odkrivali lepe stvari tudi za naše življenje. Vsak dan
začnemo s programom 9.00 in končamo ob 15.00. Otroci oddajo prijavnico lahko najkasneje na prvi dan
oratorija. Prispevek na otroka je 10 evrov za en teden. Imeli bomo molitve, kateheze, delavnice in igre.
Šli bomo en dan tudi na piknik. Zadnji dan bomo zaključili skupaj s starši v gasilskem domu.
- V soboto, 14 julija, gremo v zabaviščni park Gardaland. Poleg naših in planinskih birmancev vabljeni
tudi ostali. Vstopnina in prevoz je 50 evrov. Za otroški zbor in ministrante popust.
- Na razpolago so: novomašna Družina, oznanila za julij v zakristiji za tiste od drugod, v torek pridejo pa
po pošti.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega žegna.

