TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA- 8. maj 2016
GODOVI IN SVETE MAŠE
8. 5., SEDMA
Grahovo (9.00)
VELIKONOČNA NEDELJA
(družbenega obveščanja), Žerovnica (10.15)
Obl. posvetitve lju. stolnice
9. 5., ponedeljek,
Grahovo (19.00)
Pahomij, puščavnik
10. 5., torek,
Grahovo (19.00)
Trsatska Mati Božja
11. 5., sreda,
Grahovo (19.00)
Zvezdana, mučenka
12. 5., četrtek,
Grahovo (19.00)
Leopold Mandič, kapucin
13. 5., petek,
Grahovo (19.00)
Fatimska Mati Božja
14. 5., sobota,
Grahovo (19.00)
Justina, mučenka
15. 5., BINKOŠTNA
Grahovo (9.00)
NEDELJA,
Zofija, mučenka
Žerovnica (11.00)

++ Stane in Joža HERBLAN
++ starši JENC (št. 21)
v čast MB za zdravje in blagoslov
krščenke Pike
+ brat Jernej TURK (Retje 45)
++ Frančišček, 10. obletna,
Marija KOMIDAR
++ Marija PONIKVAR, 40. obl.,
iz družine ŠEGA
++ Angelca, Adolf IVNIK
za pregnane med vojno
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 6. obl.,
iz družine CERJANEC
+ Vera GOLOB

- Danes je druga nedelja v mesecu, zato je ofer za potrebe cerkve. Pri deveti sv. maši bo priložnost
za sveto spoved (g. dekan Maks). Pri sv. maši sodelujejo otroci iz 4. in 5. razreda.
- Danes vsi dobite brezplačen izvod verskega tednika Družine. Teden, ki je pred nami, je namreč teden
družine.
- Ob ponedeljskih molitev za naše svetniške kandidate, v torek v čast sv. Janezu Bosku, v sredo za
domovino, v četrtek za nove duhovne poklice, v petek za usmiljenje in v soboto za družine.
- V ponedeljek, 9. 5., začnemo z devetdnevnico prvoobhajancev. Vsak večer po sv. maši vaje. Ob 20.00
sestanek za starše prvoobhajancev.
- V torek ob 20.00 je predavanje za starše birmancev. Imela ga bo g. Polona Vesel Mušič. Vabljeni tudi
bližnji botri.
- Ta teden je v torek in sredo je redni verouk. Prvoobhajanci samo zvečer.
- V četrtek popoldne prvoobhajanci in starši merjenje oblekc v Starem Trgu.
- V petek je po sv. maši spoved za starše prvoobhajancev. Ob 20.00 bodo pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto gospe in starši prvoobhajancev poskrbijo za redno tedensko čiščenje in krašenje cerkve. Po sv.
maši spoved za prvoobhajance.
- Na praznik Binkošti je pri nas praznik prvega sv. obhajila. Pristopili bodo: Klemen Korče, Neža
Košir, Živa Kovač, Žan Logar, Eva Tavzelj in Manca Žnidaršič. Pri slovesnosti sodelujejo otroški in
cerkveni pevski zbor. Po fotografiranju bo kratka pogostitev v župnišču.
- Priporočam verski tisk, predvsem novo Družino, majsko Ognjišče in majska mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kak jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.
- V času počitnic je možno počitnikovanje na Pagu v kraju Zuboviči. Za en teden na osebo le 50 evrov.
Prijave in dodatne informacije pri župniku Sandiju.

