TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DVAJSETA NEDELJA MED LETOM
19. avgust 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
19.
8.
DVAJSETA
NAVADNA
NEDELJA,
Janez Eudes
20. 8. ponedeljek,
Bernard, opat
21. 8. torek, Pij X., papež
22. 8. sreda, Marija Kraljica
23. 8. četrtek, Roza iz Lime
24. 8. petek,
Jernej, apostol
25. 8. sobota, Ludvik, kralj

Grahovo (9.00)

+ Jožef MULEC
(namesto cvetja)
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
Sv. maša drugod (za župljane)
Grahovo (19.00)

Grahovo (19.00)

Za družino JEKLAR
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod
+ Edvarda STRLE, obletna

Grahovo (19.00)

++ iz družine GODEJŠA in
TROHA
26. 8. ENAINDVAJSETA Grahovo (9.00)
++
Janez
in
Marija
NAVADNA NEDELJA,
KOROŠEC
Tarzicij, mučenec
Žerovnica (10.15) + Jakob GODEJŠA, obletna
- 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.
- V petek je spomin Marije Pomočnice, ker je 24. v mesecu.
- Župnik Sandi je kljub odsotnosti v času počitnic vedno doseglijiv na osebni telefon.
- Na Lipsenju je narejeno že približno polovico strehe. Ob redni menjavi kritine smo
morali narediti še betonsko ploščo nad zakristijo in odstraniti še iztrebke netopirjev
(okrog 30 zidarskih kibel x 100 lopat). Znano je, da je to zelo dobro in drago gnojilo.
Po dogovoru z župnikom ga lahko vsak, ki želi kaj odpelje in pognoji njivo.
- Na razpolago so: nova Družina, pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec avgust.
- Vsem želim lepe počitnice in dopust. 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.

TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
26. avgust 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
26. 8. ENAINDVAJSETA
NAVADNA NEDELJA,
Tarzicij, mučenec
27. 8. ponedeljek,
Monika, mati sv. Avguština
28. 8. torek, Avguštin, škof
29. 8. sreda,
Mučeništvo Janeza Krstnika
30. 8. četrtek,
Srečko, mučenec
31. 8. petek, Nikodem,
svetopisemski mož
1. 9. sobota, Ludvik, kralj
2. 9. DVAINDVAJSETA
NAVADNA
NEDELJA,
Tarzicij

Grahovo (9.00)

++
Janez
in
Marija
KOROŠEC
Žerovnica (10.15) + Jakob GODEJŠA, obletna
Grahovo (19.00)
++ Franc, obl., starši MAHNE
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

+ Tončka KOČEVAR, obletna
Za duše v vicah

Grahovo (19.00)

+ Joža HRBLAN

Grahovo (19.00)

+ Andrej KRANJC, 30. dan

Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)

+ Janze MIHELČIČ (Iga vas)
++ oče Jože, 16. obletna,
sin Andrej (DOVIČEVI)
++ iz družine ŠTRITOF
(Bločice 11)

Bločice (10.15)

- 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.
- V petek je zadnji dan v mesecu in spomin svetega Janeza Boska.
- Župnik Sandi je kljub odsotnosti v času počitnic vedno doseglijiv na osebni telefon.
- Na razpolago so: nova Družina, pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec avgust.
- Vsem želim lep zaključek počitnic in dopustov. 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.

