TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA - 6. maj 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
6.
5.
ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Dominik Savio, dijak
7. 5. ponedeljek,
Gizela, opatinja
8. 5. torek,
Bonifacij, papež

Grahovo (9.00)

9. 5. sreda,
Izaija, prerok
10.
5.
četrtek,
GOSPODOV
VNEBOHOD, Job
11. 5. petek,
Zvezdana, mučenka
12. 5. sobota,
Pankracij, mučenec

Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

Bločice (10.15)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)

++ Ivanka ŽNIDARŠIČ, 8.
obl., družina CERJANEC
++ Pavla, 4. obl., rajni in
živi ŠTRITOF, OREHEK
Prošnji dan za blagoslov polj
+ Stanislav ROŽIČ, ob godu
Prošnji dan za blagoslov polj
+ Jože MULEC
(namesto cvetja iz Kanade)
Prošnji dan za blagoslov polj
Za uspeh pri študiju
++ iz družine MELE in
Branka VUČAK

sveta maša drugod
(za župljane)
Grahovo (17.00)
Za žive in rajne gasilce
Grahovo (19.00)
++ Marija, obletna, ostali iz
družine PONIKVAR in ŠEGA
13.
5.
SEDMA Grahovo (9.00)
++ starši Lužar
VELIKONOČNA
Žerovnica (10.15) + Jože JENC
NEDELJA, Fatimska MB
- Danes je šesta velikonočna nedelja in je na Bločicah ofer za potrebe cerkve.
Po sv. maši tudi priložnost za sveto spoved.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše
svetniške kandidate, ob torkih v čast svetemu Janezu Bosku, ob sredah za
domovino, ob četrtkih za duhovne poklice, ob petkih za naše bolnike in ob sobotah
za družine.
- Jutri (v ponedeljek dopoldne) bo izjemoma namesto na prvi petek obisk bolnikov
na domu.
- V torek, 8. 5., bo ob 19.30 sestanek za starše prvoobhajancev.
- V torek in sredo je redni verouk.
- Naslednjo nedeljo (13. 5.) bo druga v mesecu in zato ofer za potrebe cerkve.
Bo tudi priložnost za sveto spoved. Pride g. dekan Maks.
- 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.

