TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
9. september 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
9. 9.
TRIINDVAJSETA Grahovo (9.00)
+ Jožef MULEC
NEDELJA MED LETOM,
(namesto cvetja)
Peter Klaver, redovnik
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
10. 9. ponedeljek,
Lipsenj (18.00)
++ Stane, obletna,
Ines, mučenka
starši MODIC
Grahovo (19.00)
+ Anton KUNSTEK, 30. dan
11. 9. torek, Pafnutij, škof
Grahovo (19.00)
+ Emil ULE, 8. obletna
12. 9. sreda, Marijino ime
Grahovo (19.00)
Za župljane
13. 9. četrtek, Janez Zlat.,šk
Sv. maša drugod
14. 9. petek, POVIŠANJE Grahovo (19.00)
++ Zora, ob roj. dnevu,
SVETEGA KRIŽA
Štefan POLOVIČ
15. 9. sobota,
Lipsenj (18.00)
+ Danijela SEŽUN, obletna
Žalostna Mati božja
16.
9.
NEDELJA Grahovo (9.00)
++ starši ŠRINJAR, sestra
SVETNIŠKIH
Tončka
KANDIDATOV
Žerovnica (10.15) ++ Terezija, Janez LUNKA,
obletna
- Danes je ofer za cerkev in priložnost za sv. spoved (g. dekan Maks).
Končali smo streho pri sv. Štefanu na Lipsenju. Bogu in vsem dobrotnikom hvala.
- 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 soboto, 15. 9., je srečanje mladih v Stični. Prijave pri župniku.
- V soboto dopoldne čiščenje in krašenje cerkve. Vabimo nove sodelavke. Ob 20.00 pa
pevske vaje za cerkveni zbor. Vabljeni novi pevci in pevke!
- Po dogovoru s starši bo verouk ob sredah in petkih. Začnemo 19. septembra.
Sreda: 16.15 (dve skupini): tretji in četrti razred, 17.00 (tri skupine) predšolski in prvi,
drugi, peti+šesti+sedmi razred. Petek ob 19.30 (prvi in tretji v mesecu): osmi in
deveti razred (bivši birmanci).
Verouk pa učijo: župnik Sandi in katehistinji Patricia in Polona.
- Na razpolago so: nova Družina, pa tudi Ognjišče in oznanila za mesec september.
- Otroci vam bodo delili nalepke za avtomobile, ker jih nismo dobili za sv. Krištofa.
- Hvala vsem, ki dajete dobrote iz vašega vrta tudi g. župniku. Pa tudi bero.
- 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.

