TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED LETOM
8. julij 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
8.
7.
ŠTIRINAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Kilijan, šk
9. 7. ponedeljek,
kitajski mučenci
10. 7. torek,
Amalija, redovnica
11. 7. sreda,
Benedikt, opat
12. 7. četrtek,
Mohor in Fortunat, mučenca
13. 7. petek, Henrik, kralj

Grahovo (9.00)
+ Pepca HERBLAN
Žerovnica (10.15) ++ Alojz KUZMA,
PRIJATELJ, obletna
Grahovo (19.00)
+ Milena ZRINSKI
Grahovo (19.00)

V zahvalo za otroke

Grahovo (19.00)

+ Ervin SAMIDA

Jože

Grahovo (19.00)

++ iz družin AVSEC in
MAHNE
Grahovo (19.00)
++ Amalija ŠEGA, Terezija
PALČIČ
14. 7. sobota, Božidar, škof Lipsenj (18.00)
+ Frančiška ULE, obletna
15.
7.
PETNAJSTA Grahovo (9.00)
++ Jakob in Marija POROK,
NEDELJA MED LETOM,
obletna
Bonaventura, škof
Žerovnica (10.15) + Franc ŠTENTA, obletna

- Tudi ta teden bo od ponedeljka do petka (9. - 13. julij) župnijski oratorij. Prejšnji teden
se nas je našlo 40 ali več otrok in animatorjev na oratoriju. 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.
- Danes je druga nedelja 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, ne gremo v zabaviščni park Gardaland, ker ni bilo prijav. Bomo
poizkusili še enkrat v jeseni.
- Na razpolago so: nova Družina in julijsko Ognjišče ter oznanila prav tako za julij.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega
žegna.

