TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ZAHVALNA NEDELJA - 4. november 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
4.
11.
ZAHVALNA
NEDELJA,
Karel Boromejski, škof
5. 11. ponedeljek,
Zaharija in Elizabeta
6. 11. torek, Lenart, opat
7. 11. sreda,
Engelbert, škof
8. 11. četrtek,
Bogomir, škof
9. 11. petek, Posvetitev
rimske stolnice
10. 11. sobota,
Leon Veliki, papež
11. 11.
DVAINTRIDESETA
NEDELJA MED LETOM,
Martin, škof

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)

++ starši MULEC
++ starši in brat Stane
TURŠIČ
++ salezijanski dobrotniki

Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

+ Ana ROK, obletna
+ Antonija PERUŠEK

Grahovo (18.00)

Po namenu?

Grahovo (18.00)

++ Anton, Ivan MAČEK,
ŠPEHARJEVI
Za župljane

Sveta Gora (11.00)
Grahovo (9.00)

Žerovnica (10.15)

++ sin Andrej, 2. obl.,
mama Francka, ob rd,
DOVIČEVI
+ Jožefa HERBLAN

- Danes je zahvalna nedelja. Ofer za vzdrževanje duhovnikov. Pojejo pevci.
- 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 (pred Najsvetejšim), 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!
- Ob petkih so uradne ure v župnišču.
- V soboto ob 10.00 pevske vaje za otroški zbor.
- Na Martinovo soboto (10. 11.) vabljeni na romanje v Goriška Brda in na Sveto Goro. Prijave pri
župniku Sandiju.
- Na Martinovo nedeljo sodelujejo pri sveti maši otroci 2. razreda. Za mesečno sveto spoved pride
g. dekan Maks. v Žerovnici bo ofer za vzdrževanje duhovnikov. Vincencijeva zveza dobrote bo
prodajala koledarje, s katerimi podpirajo družine v stiski. Bodimo solidarni!
- Priporočam novo Družino, novembrsko Ognjišče, oznanila in Mavrico. Na polici tudi Marijanski
koledarji po 2 evra.
- 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.

