TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
2. september 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
2.
9.
ANGELSKA Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Marjeta, mučenka
Bločice (10.15)
3. 9. ponedeljek,
Gregor Veliki, papež
4. 9. torek, Rozalija, devica
5. 9. sreda, mati Terezija,
redovnica
6. 9. četrtek,
Zaharija, prerok
7. 9. petek,
Regina, mučenka
8. 9. sobota, ROJSTVO
DEVICE MARIJE

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ oče Jože, 16. obl.,
sinova Andrej in Tine
DOVIČEVI
++ iz družine ŠTRITOF
(Bločice 11)
++ Matija BARAGA,
obletna
Sv. maša drugod
Sv. maša drugod

Grahovo (19.00)

Sv. maša drugod

Grahovo (19.00)

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)

++ sorodniki MAHNE
++ iz družine OKOLIŠ
+ Franc GERBEC
(Lipsenj 2), ob roj. dn.
Grahovo (19.00)
+ Jožefa HERBLAN
9. 9.
TRIINDVAJSETA Grahovo (9.00)
+ Jožef MULEC
NEDELJA MED LETOM,
(namesto cvetja)
Gorgonij, mučenec
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
- Danes je na Bločicah redni mesečni ofer. Hvala za darove!
- 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.
- Na prvi petek, 7. 9., dopoldne bo obisk bolnikov na domu. Po sv. maši pa litanije
Srca Jezusovega. Ob 19.30 sledi sestanek staršev za verouk. Vabljeni vsi!
- V soboto je praznik Marijinega rojstva in po sveti maši Marijine litanije. Ob 20.00
začnemo s pevskimi vajami za cerkveni zbor. Vabljeni novi pevci in pevke!
- V nedeljo je druga v mesecu in ofer za cerkev in priložnost za sv. spoved.
- 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 september.
- Začelo se bo veroučno in šolsko leto. Prosimo Boga za uspešen začetek.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo
Božjega žegna.

