TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV
16. september 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
16. 9. NEDELJA SVETNIŠKIH Grahovo (9.00)
KANDIDATOV
Kornelij in Ciprijan, mučenca Žerovnica (10.15)
17. 9. ponedeljek, Robert B.,šk.
18. 9. torek,Jožef Kupertinski,d.
19. 9. sreda, Januarij, škof
20. 9. četrtek, korejski mučenci

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

21. 9. petek, Matej, apostol
22. 9. sobota,
Salaberga, opatinja
23.
9.
SLOMŠKOVA
NEDELJA,
pater Pij, kapucin redovnik

Grahovo (19.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

++ starši ŠRINJAR, sestra
Tončka
++ Terezija, Janez LUNKA,
obletna
Za župljane
+ Ljudmila INTIHAR, obletna
Za zdravje Alojzije OŠABEN
V čast sv. Jožefu za ++
starše,
sestre,
brate
PREMROV
+ Andrej KRANJC
++ mož Edo, sestra Angela
ŽNIDARŠIČ, obletna
++ Anton, Ivana POROK,
Ema ŠRAJ
Za župljane

- Danes praznujemo naše slovenske svetniške kandidate. Med številnimi mučenci in
pričevalci je tudi naš domačin g. profesor in duhovnik, Anton Strle, doma od sv. Vida.
Začenjamo devetdnevnico v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku.
- Jutri, v ponedeljek čistimo in urejamo cerkev in okolico na Lipsenju. Vabljeni predvsem
vaščani.
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.
- V sredo, 19. septembra bo ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta. Začelo se je
novo šolsko in veroučno obdobje in prav je, da spet na novo zastavimo način dela v
župniji. Vabljeni vsi člani.
- V četrtek, 20. septembra, bo ob 20.00 seja gospodarskega sveta. Tudi na področju
materialnih stvari nas čakajo razni izzivi, čeprav je končana streha pri sv. Štefanu.
- Ob petkih so uradne ure v župnišču, sicer pa je g. župnik vedno dosegljiv na mobitel.
- V soboto, 22. septembra, ob 10.00 prve pevske vaje za otroke in ob 11.00 tudi delavnice.
Vabljeni!
- V nedeljo, 23. septembra, obhajamo Slomškovo nedeljo. Vsi otroci bomo sodelovali pri tej
sveti maši, s seboj pa bomo prinesli šolske torbe in jih blagoslovili. Ob 15.00 sv. maša za
pobite pri Krimski jami.

- Prispevek za verouk znaša 40 evrov za prvega otroka, za vsakega naslednjega pa 10
evrov manj. Zbiramo prijave tudi za predšolski verouk, imenovan Sončni žarek. Vabljeni
otroci starih od treh do pet let!
- 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 zdravje naših bolnih in ob sobotah
za družine.
- Priporočam verski tisk, predvsem Družino in Ognjišče, za otroke pa Mavrico.
- Zahvaljujem se vsem za bero in tudi za vaše dobrote iz vrta, ki jih prinesete v župnišče.
Bog povrni!
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo
Božjega žegna. V molitev priporočam našega pevca Markota, ki se srečuje z Abrahamom.

.

