TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
MISIJONSKA NEDELJA - 21. oktober 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
21.
10.
MISIJONSKA
NEDELJA,
Uršula, mučenka
22. 10. ponedeljek,
Janez Pavel II., papež
23. 10. torek,
Janez Kapistran, duhovnik
24. 10. sreda,
Anton Marija Claret, škof
25. 10. četrtek,
Darinka, mučenka
26. 10. petek,
Dimitrij, mučenec
27. 10. sobota,
Sabina Avilska, mučenka
28. 10. ŽEGNANJSKA
NEDELJA
Simon in Tadej, apostola

Grahovo (9.00)
+ Jožefa HERBLAN
Žerovnica (10.15) +
Stanislav,
obletna,
ostali ROK
Grahovo (19.00)
Za župljane
Grahovo (19.00)

+ iz družine FAJDIGA

Grahovo (19.00)

++
Zora
in
Štefan
POLOVIČ, obletna
++ Lado in starši LUŽAR

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ starši, mama Ivana
MAHNE, obletna
Grahovo (19.00)
Za
zdravje
družine
KLANČAR
Grahovo (9.00)
+
Srečo
ANZELJC,
obletna
Žerovnica (10.15) + Jože JENC, obletna

- Danes bodo pri sveti maši sodelovali predšolski otroci in prvi razred. V Žerovnici je ofer
za potrebe cerkve. Kdor je že daroval, mu ni treba še enkrat. Ker je misijonska, molimo za
naše misijonarje in zanje tudi radi darujemo denar.
- 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.
- Verouk poteka ob sredah in ob petkih po razporedu. 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!
- V sredo, 24. 10., ob 19.30 sestanek za starše prvoobhajancev. Vsi vljudno vabljeni!
- V petek, 26. 10., ob 20.00 v Cerknici srečanje za mlade. Vabljeni tudi naši!
- Ob petkih so uradne ure v župnišču, sicer pa je g. župnik vedno dosegljiv na mobitel.
- V soboto so ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor in ob 20.00 za cerkveni zbor.
- Priporočam novo Družino, oktobrsko Ognjišče, oznanila in Mavrico. Na polici tudi listi za
molitve za rajne.
- Zahvaljujem se vsem za bero in tudi za vaše dobrote iz vrta, ki jih prinesete v župnišče.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo
Božjega žegna.
- Na Martinovo soboto (10. 11.) vabljeni na romanje v Goriška Brda in na Sveto Goro.
Prijave pri župniku Sandiju.

