TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DEVETNAJSTA NEDELJA MED LETOM
12. avgust 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
12.
8.
DEVETNAJSTA Grahovo (9.00)
NAVADNA NEDELJA,
Ivana Šantalska,
redovnica
Žerovnica (10.15)
13. 8. ponedeljek,
Hipolit, mučenec
14. 8. torek, Maksimiljan
Kolbe, mučenec
15. 8. sreda, MARIJINO
VNEBOVZETJE
16. 8. četrtek,
Rok, spokornik

++
Anton,
Frančiška
PAVLIČ, obletna,
za zdravje ROT in KOTNIK
++
starši
GERBEC
in
LOVKO
Sv. maša drugod

Grahovo (19.00)

+ Emil ULE,
ob rojstnem dnevu
Grahovo (9.00)
Za župljane
Žerovnica (10.15) + Jože TELIČ, obletna
Žerovnica (18.00) Zaobljubljen dan v
čast svetemu Roku proti kugi
Grahovo (19.00)
+ Jože ŠUMRADA
17. 8. petek,
Grahovo (18.00)
+ Anton KUNSTEK, 7. dan
Hijacint, redovnik
Grahovo (19.00)
Za razumevanje in zdrave
odnose v družini
18. 8. sobota,
Lipsenj (18.00)
+ Ana GERBEC, ob godu in
Helena, cesarica
roj. dnevu
Grahovo (19.00)
+ Jožefa HERBLAN
19.
8.
DVAJSETA Grahovo (9.00)
+ Jožef MULEC
NAVADNA
NEDELJA,
(namesto cvetja)
Janez Eudes
Žerovnica (10.15) + Jože JENC

- Danes je druga v mesecu, zato je sv. maša in ofer v Grahovem in v Žerovnici. Po sv.
maši tudi priložnost za sv. spoved. Pride gospod dekan Maks.
- 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.
- Smo v devetdnevnici v čast Vnebovzeti. Pri sv. mašah dodatno branje in molitev.
- Župnik Sandi je z mladimi in sestrami na romanju v Torinu, a je vedno doseglijiv na
osebni telefon.
- Na razpolago so: nova Družina, pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec avgust.
- 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.

