TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
NEDELJA SVETE TROJICE - 16. junij 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
16. 6. NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
TROJICE, Beno, škof

17. 6. ponedeljek,

++ Franica in
ŽAGAR, obletna

Ljubica

Žerovnica (10.15)

++ iz družin BARAGA,
PLOS in DEBEVEC

Grahovo (19.00)

+ Ivana OGRINC, obletna

Grahovo (19.00)

Za župljane

Grahovo (19.00)

Za zdravje v družini

Grahovo (19.00)

++ Franc, obl., starši ROK

Lipsenj (18.00)

++ iz družine MAHNE

Grahovo (19.00)

++ iz družine MODIC

Sancija, devica
18. 6. torek,
Elizabeta iz Schonaua
19. 6. sreda,
Nazarij, koprski škof
20. 6. četrtek,
SVETO REŠNJE TELO
21. 6. petek,
Alojzij Gonzaga, redovnik
22. 6. sobota,
Ahacij, mučenec

(iz Goričic)

23.
6.
DVANAJSTA Grahovo (8.00)
++ iz družine TURK
NEDELJA MED LETOM,
Žerovnica (10.15) ++ Franc, obl., ostali ROJC,
Jožef Kafaso
Marija GODEJŠA
- V mesecu juniju obhajamo ljudsko pobožnost imenovano vrtnice. Vsak dan molimo
primerno branje v čast Srcu Jezusovemu.
- V sredo je molitveni dan za domovino. Pridružimo se molitveni verigi širom
Slovenije in molimo v blagor naše dežele. Vsaj Očenaš, Zdravomarijo in Slava
Očetu.

- V soboto, 22. 6., bo ob 19.30 sestanek animatorjev za oratorij.
- V nedeljo, 23. 6., bo ob 8.00 telovska procesija po vasi dol. Prosim može iz vseh
vasi da pravočasno pripravijo bandera in nebo. Gospe naj pripravijo oltarje. Otroci,
še posebej prvoobhajanci, naj prinesejo košarice s cvetjem, da posujejo oltarje.
Pevci in ministranti naj bodo 20 minut pred osmo že v cerkvi. Najprej procesija in
potem slovesna sveta maša v župnijski cerkvi.
- Začeli smo veroučne počitnice, otroci pa naj vseeno prinesejo spričevala.
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec junij pa Ognjišče in oznanila.
- V mesecu juliju bo dva tedna oratorij: 1.-5. in od 8.-12. 7. Prispevek na otroka je 10
evrov. Že zbiramo prijave. Hvala staršem za zaupanje.
- V počitnicah pa vabljeni na Poljsko ali Madžarsko. Podrobnosti in dodatne
informacije pri župniku g. Sandiju.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo
Božjega žegna.

