TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM
29. julij 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
29. 7. SEDEMNAJSTA
NEDELJA MED LETOM,
Marta
30. 7. ponedeljek,
Peter Krizolog, škof
31. 7. torek, Ignacij Lojolski,
ustanovitelj jezuitov
1. 8. sreda, Alfonz, škof
2. 8. četrtek, Porcijunkula
3. 8. petek, Lidija, sp. žena

Grahovo (9.00)

+ Marija, obletna,
Janez DEBEVC
Žerovnica (10.15) ++ Ivanka, Stane HERBLAN
Grahovo (19.00)
+ nečak Boštjan JEREB,
16. obletna
Grahovo (11.00)
+ Andrej Kranjc, pogrebna
Grahovo (19.00)
Za zdravje
Sv. maša drugod
(za župljane)
Sv. maša drugod
Grahovo (19.00)
++ Ivana, Anton OGRINC,
obletna
Grahovo (19.00)
++ po namenu (Norma)

4. 8. sobota,
Janez Vianej, arški župnik
5.
8.
OSEMNAJSTA Grahovo (9.00)
NAVADNA
NEDELJA,
Marija Snežna
Bločice (10.15)

++ Francka, obletna,
Jože MIHELČIČ
++ Angela,
Janez MARKOVČIČ

- Danes v Žerovnici s petjem sodeluje pri sv. maši družina Ivančič. Hvala.
- V torek dopoldne bo obisk bolnikov na domu. Ob 17.00 bo na grahovskem pokopališču pogreb
za rajnim Andrejem Kranjcem.
- V ponedeljek molimo za naše svetniške kandidate in v torek v čast sv. Janezu Bosku.
- Na prvi petek po sv. maši molimo litanije Srca Jezusovega, na prvo soboto pa Marijine litanije.
- V nedeljo je prva v mesecu, zato je sv. maša in ofer na Bločicah. Po sv. maši prav tam tudi
priložnost za sv. spoved.
- Če župnika ni doma, je vedno dosegljiv na mobilni telefon.
- Na razpolago so: nova Družina, pa tudi Ognjišče in župnijska oznanila za mesec avgust.
- Prejšnji teden pa je umrl in bil pokopan v Dragomerju arhitekt naše cerkve g. France
Kvaternik. Gospod daj mu večni pokoj.
- Vsem želim lepe počitnice in dopuste. Bodimo previdni na vseh poteh, pa radi tudi prosimo
Božjega varstva.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega žegna.

