TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
IZSELJENSKA NEDELJA - 1. julij 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
1.
7.
IZSELJENSKA
NEDELJA,
Estera, svetopis. žena
2. 7. ponedeljek,
Ptujskogorska MB
3. 7. torek,
Tomaž, apostol
4. 7. sreda, Urh, škof

Bločice (9.00)
Grahovo (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

5. 7. četrtek, Ciril in Grahovo (19.00)
Metod, slovanska apost.
6. 7. petek,
Grahovo (19.00)
Marija Goretti, mučenka
7. 7. sobota,
Žerovnica (18.00)
b.s.Anton Vovk, škof
Grahovo (19.00)
8.
7.
ŠTIRINAJSTA Grahovo (9.00)
NEDELJA MED LETOM, Žerovnica (10.15)
Kilijan, škof

+ Pavla ŠTITOF, ob roj. dn.
++ Anton, obletna, Jožefa
HERBLAN
Za zdravje Janeza in
Mire IVANČIČ
Za zdravje v družini
V zahvalo in za zdravje teh,
ki v ta namen molijo
++ iz družin KOROŠEC
in OGRINC
Za žive v družini KOROŠEC
++ Janez, obl., Marija
DEBEVC
++ Rok, obl. ostali MIHELČIČ
+ Pepca HERBLAN
++ Alojz KUZMA, Jože
PRIJATELJ, obletna

- Ob zaključku šolskega in veroučnega leta imamo sv. mašo na Bločicah izjemoma ob
9.00 ter ob 10.00 v Grahovem. Namreč, pri sv. maši sodeluje ansambel Dori, ki bi pa
nadaljeval z zabavno glasbo še ob župnijskem pikniku. 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.
- Naslednjo nedeljo, 8. 7., je druga v mesecu, zato bo priložnost za sv. spoved in ofer za
potrebe cerkve. Hvala. Vesela novica: prvega avgusta začnemo z obnovo strehe in ostrešja na
Lipsenju.
- 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, Ognjišče in oznanila za julij v zakristiji.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega žegna.

