TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA VELIKONOČNA NEDELJA - 29. april 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
29.
4.,
PETA Grahovo (9.00)
++ starši KANDARE
VELIKONOČNA
Žerovnica (10.15) ++ Janez, obl., Frančiška
NEDELJA, Katarina S.
GODEJŠA
30. 4. ponedeljek,
Sveta maša drugod
Rozamunda, spokornica
1. 5. torek,
Grahovo (19.00)
V čast sv. Duhu za pomoč
SVETI JOŽEF, delavec
pri učenju in izpitih
2. 5. sreda, Atanazij, škof
Sveta maša drugod
(za župljane)
3. 5. četrtek, FILIP in
Sveta maša drugod
JAKOB, apostola
4. 5. Petek
Grahovo (19.00)
Poljska maša ob sv. Florjanu
Florjan, mučenec
5. 5. sobota, Gotard, škof Grahovo (19.00)
++ iz družine ALBREHT
6.
5.
ŠESTA Grahovo (9.00)
++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 8.
VELIKONOČNA
obl., družina CERJANEC
NEDELJA,
Bločice (10.15)
++ Pavla, 4. obl., rajni in
Dominik Savio , dijak
živi ŠTRITOF, OREHEK
- Danes je peta velikonočna nedelja. Namesto župnika Sandija, ki je na
romanju na Tirolskem, obhaja sv. mašo g. Janez Suhoveršnik, salezijanec iz
Ljubljane.
- Ker so prazniki, ta teden ni verouka.
- V torek je prvi dan meseca maja in začnemo šmarnice. V Žerovnici in na Bločicah
ob 18.00 ter v župnijski cerkvi ob 19.00. Tudi kadar je sv. maša. Vabljeni vsi otroci,
še posebej prvoobhajanci in birmanci. Beremo o našem svetniškem škofu Frideriku
Baragi in zbiramo nalepke za na plakat.
- Na prvi petek po sv. maši tudi litanije Srca Jezusovega.
- Na prvo soboto po sv. maši tudi litanije Matere Božje.
- V soboto, 5. 5., so ob 10.00 vaje za otroški zbor in ob 20.00 vaje za cerkveni zbor.
- Naslednjo nedeljo (6. 5.) je na Bločicah ofer za potrebe cerkve. Po sv. maši
tudi priložnost za sveto spoved.
- Na polici za verski tisk je nova Družina, majsko Ognjišče in mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan, kak jubilej, obilo Božjega
žegna.

