TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM
23. junij 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
23. 6. DVANAJSTA NEDELJA Grahovo (9.00)
MED LETOM, Jožef Kafaso
Žerovnica (10.15)
24. 6. ponedeljek, ROJSTVO
JANEZA KRSTNIKA
25. 6. torek, Doroteja, mistikinja
26. 6. sreda,
Jožefmarija Escriva
27. 6. četrtek,
Ema Krška, kneginja
28.
6.
petek,
SRCE
JEZUSOVO (Irenej, škof)
29. 6. sobota, PETER IN
PAVEL, APOSTOLA
30. 6. TRINAJSTA NEDELJA
MED LETOM,
prvi rimski mučenci

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ iz družine TURK
++ Franc, obl., ostali ROJC,
Marija GODEJŠA
Za župljane
Po namenu za moža
Sv. maša drugod (za župljane)
Sveta maša drugod

Grahovo (19.00)

Za zdravje

Grahovo (19.00)

+ Anton JAKOPIN

Grahovo (9.00)

++ Janez, obletna, Marija
DEBEVEC
+ Francka in Miro ZALAR

Žerovnica (10.15)

- Danes bo ob 8.00 telovska procesija po vasi dol (če ne bo vremena dobrega, ostanemo v cerkvi).
Hvala vsem sodelujočim: pevcem in ministrantom, gospem in nosačem bander. Najprej procesija
in potem slovesna sveta maša v župnijski cerkvi.
- V mesecu juniju obhajamo ljudsko pobožnost imenovano vrtnice. Vsak dan molimo primerno
branje v čast Srcu Jezusovemu.
- V torek je dan slovenske državnosti. V blagor naše dežele zmolimo Očenaš, Zdravomarijo in
Slava Očetu.
- V nedeljo bo slovesna sv. maša v čast Petru in Pavlu v Žerovnici. Sodelujejo naši pevci. Del
nabirke gre za papeža (Petrov novčič). Po sv. maši bomo blagoslovili novo napravo za zvonenje,
nov stol in obnovljeni križ pri Debevčevih. Gospe naprošam, da napečejo peciva, župnik pa vino.
- Začeli smo veroučne počitnice, otroci pa naj vseeno prinesejo spričevala.
- Priporočam verski tisk: novomašno Družino in Ognjišče.
- V mesecu juliju bo dva tedna oratorij: 1.-5. in od 8.-12. julija. Prispevek na otroka je 10 evrov. Že
zbiramo prijave. Hvala staršem za zaupanje.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo Božjega žegna.
- IMENOVANJE GRAHOVSKEGA ŽUPNIKA TUDI ZA KAPLANA V CERKNICI
Ljubljanski nadškof g. Stanislav Zore je z dne 15. junija 2019 na predlog salezijanskega
inšpektorja g. Markota Košnika imenoval g. Aleksandra Osojnika, župnika v Grahovem, še za
kaplana župnije Cerknica. Službo nastopi 1. avgusta 2019. Po dogovoru z novim župnikom g.
Milanom Kavčnikom naj bi poleg rednih opravil imel posebno skrb za mladinsko pastoralo.
(Nadškofija Ljubljana, št. dokumenta 685/19).

