TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA VELIKONOČNA NEDELJA– 10. maj 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
10.
5.
PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA, Job, trpin
11. 5. ponedeljek,
Zvezdana, mučenka
12. 5. torek,
Leopold Mandić, spoved.
13. 5. sreda,
Fatimska Mati Božja
14. 5. četrtek,
Bonifacij, mučenec
15. 5. petek,
Zofija, mučenka
16. 5. sobota,
Janez Nepomuk, muč.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (11.00)
Žerovnica (12.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)

+ Marija KOČEVAR
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1)
Za župljane
Na priprošnjo patra Pija za
moža
++ Adolf in Angela IVNIK
Po namenu Kvaternikovih

Žerovnica (18.00)

+ Janez TELIČ, starejši

Grahovo (19.00)

Po namenu

Žerovnica (12.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)

V spravo za grehe
Po namenu
++ iz družine MODIC (Studeno
na Blokah)
Grahovo (19.00)
+ Alenka KRANJEC
17.
5.
ŠESTA Grahovo (9.00)
++ starši ŠTIMAC in MIHELIČ
VELIKONOČ. NEDELJA, Žerovnica (10.15) ++ Alojz KUZMA in Jože
Jošt, puščavnik
PRIJATELJ
Grahovo
ali Za župljane
Bločice
- Danes so zaradi varnostne razdalje v Grahovem tri sv. maše. Starejši naj pridejo
ob 9.00, družine z otroci in ostali pa ob 11.00 v Grahovo. Tudi v Žerovnico 10.15.
- Verniki si zakrijejo usta in nos z masko ali s šalom ali z ruto in si razkužijo roke.
Obhajilo lahko prejmejo samo na roke. Razdalja med dvema osebama je 1, 5
metra. Samo družine in osebe iz skupnega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
- Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi. V
mesečnih oznanilih je molitev za zdravje zoper koronavirus. Lahko prižgemo
doma sveče.
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji
razen sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb).
- Šmarnično branje opravimo pri vsaki sveti maši, lahko pa besedilo najdete tudi
na spletni strani. Listke s plakati so otroci dobili na dom.

- Prvo obhajilo ostane na 24. maja (9.00 in 11.00), birma pa šele 13. sept. ob
9.00.
- Vsem, ki ta teden godujete ali imate rojstni dan ali kak jubilej, voščim obilo
božjega blagoslova.

