TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA VELIKONOČNA NEDELJA - 14. maj 2017
SVETE MAŠE IN GODOVI
14.
5.
PETA Grahovo (9.00)
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Žerovnica -10.15
Bonifacij, mučenec

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 7. obl.,
družina CERJAVEC
+ Anton, obl., ostali ŽNIDARŠIČ
(iz Lipsenja)

15. 5. ponedeljek,
Zofija, mučenka

Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)

+Frančiška MIŠIČ (dar vaščanov)
za župljane

16. 5. torek,
Janez Nepomuk, mučenec

Grahovo (19.00)

+ Jože OŠABEN, obletna

17. 5. sreda,
Jošt, puščavnik

Grahovo (19.00)

++ Jože, obl., ostali ŠVIGELJ
(HRUŠKARJEVI)

18. 5. četrtek, Erik, kralj

Grahovo (19.00)

+Ivana - Ženi ZEMLJAK , 20.obl.
in ob rojstnem dnevu

19. 5. petek,
Celestin, papež

Grahovo (19.00)

++ Štefan, ob rd, Zora POLOVIČ

20. 5. sobota,
Bernardin, duhovnik

Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Ana, Franc, starši GERBEC
++ iz družine TURK (Retje 45)

21.
5.
ŠESTA Grahovo (9.00)
++ iz družin ANZELJC in KEBE
VELIKONOČNA
Žerovnica -11.00 + Ignac PALČIČ, 30. obletna
NEDELJA, mehiški muč.
* V nedeljo je druga v mesecu in zato ofer v Grahovem in v Žerovnici. Zbiramo za
streho na cerkvi na Lipsenju. Bog naj vam povrne za vse, kar darujete. Mesečna
spoved. Pri sv. maši 3. in 4. r.
* V torek in sredo je redni verouk za otroke po razporedu.
* Jutri začenjamo devetdnevnico v pripravi na prvo sv. obhajilo. Prvoobhajanci
prihajajo vsak dan k sv. maši in k šmarnicam v Grahovo. Po sv. maši sledijo tudi
vaje za prvoobhajance.
* 16. 5. je torek in gremo popoldne s prvoobhajanci in njihovimi starši iskat oblekce v
Stari trg.
* 17. 5. je sreda in po večerni sv. maši prva spoved za prvoobhajance.
* 18. 5. je četrtek in po večerni sv. maši spoved za starše prvoobhajancev. Pride

rakeški župnik.
* 19. 5. je petek in popoldne starši postavijo mlaje za praznik, očistijo cerkev in
pripravijo učilnico.
Zvečer ob 20.00 so pevske vaje za cerkveni zbor.
- V soboto ob 10.00 so pevske za otroški zbor.
* 21. 5. bo v naši župniji pa praznik prvega svetega obhajila. Veseli smo osmih
naših otrok: Anja Levar, Ažbe Gerbec, Bruno Troha, Gašper Godeša, Marcel
Mihelčič, Mark Mišič, Rok Tominec in Mark Žnidaršič. Molimo zanje in za
njihove družine. S petjem bosta popestrila slovesnost otroški in župnijski
zbor. Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri pripravi in lepem poteku
slavja. Sv. maša v Žerovnici bo zato izjemoma šele ob 11. uri.
- Vabim družine na Pag (v kraj Zubovići). Na osebo samo 50 evrov za cel teden.
Prijave: župnik.
- Priporočam velikonočno Družino, aprilsko Ognjišče in mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, obilo Božjega
žegna.

