TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
BINKOŠTNA NEDELJA - 20. maj 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
20. 5. BINKOŠTNA
NEDELJA,
PRIHOD
SVETEGA
DUHA,
Bernardin Sienski
21. 5. ponedeljek,
Marija, Mati Cerkve

Grahovo (9.00)

Za birmance in birmanke
za župljane
++ Franc in Janez BARAGA
+ Ivana ZEMLJAK, obletna
Žerovnica (11.00) + Jože TELIČ (Lipsenj 1)
Lipsenj (18.00)
+ Anamarija ZGONC, 7. dan
Grahovo (19.00)
++ Marija, Vida in ostali
MIHELČIČ
22. 5. torek, Marjeta Žerovnica (18.00) ++ Frančiška in Milan MODIC
Kasijska, redovnica
Grahovo (19.00)
+ Rok MIHELČIČ,
ob rojstnem dnevu
23. 5. sreda,
Žerovnica (18.00) Izvoljen dan
Socerb, mučenec
Grahovo (19.00)
+ Jože ŠVIGELJ
(iz Grahovega), obletna
24. 5. četrtek, MARIJA Bločice (16.00)
+ Franc ZGONC
POMOČNICA
Grahovo (19.00)
++ iz družin TEKAVEC in
BRANISELJ
25. 5. petek,
Grahovo (19.00)
++ Ančka LUNKA, Milka
Gregor, papež
TODOROVIČ, obl.
26. 5. sobota,
Žerovnica (18.00) ++ Justina, ob rd, Ludvik, obl.,
Filip Neri, duhovnik
Grahovo (19.00)
JEMEC
+ Amalija ŠEGA, ob roj. dnevu
27. 5. NEDELJA SVETE Grahovo (9.00)
+ Srečo ANZELJC,
TROJICE,
Žerovnica (11.00) ob rojstnem dnevu
Alojzij Grozde, muč.
Za župljane
- Danes so Binkošti in v naši župniji praznik svete birme. Zbiranje slavljencev v župnišču
ob 8.30, začetek slovesnosti pa ob 9.00 s procesijo izpred župnišča. Imena naših
štirinajstih birmancev pa so: Lara in Lea Jerič, Ema in Jakob Mele – Grudzinski, Isabella
Mišič, Klara Srebotnjak, Urška Zgonec, Jan Hašić, Tim Kovač, Anže Logar, Matic Mele,
Jure Ponikvar. Anuša Zemljak in Nika Žnidaršič. Prav je, da se njih in tudi njihovih družin
radi spomnimo v molitvi. Zakrament sv. birme bo opravil ljubljanski pomožni škof, g.
Franci Šuštar. S petjem bo popestril slovesnost naš župnijski zbor. Zahvala vsem za
sodelovanje in pomoč pri pripravi slavja.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za beatifikacijo naših
svetniških kandidatov, ob torkih v čast sv. Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih po
sveti maši za duhovne poklice, ob petkih za bolnike in ob sobotah za družine. Tudi doma lahko
molimo.

- Od jutri naprej imamo devetdnevnico za prvoobhajanke: sv. maša, šmarnice in vaje.
- V torek in sredo je verouk po razporedu, razen za prvoobhajance.
- V četrtek po sv. maši spoved za starše prvooh., v gremo ob 17.45 v Stari trg merit oblekce.
- V soboto ob 10.00 otroški zbor, 11.00 delavnice, po maši spoved prvoobh., 20.00 starejši zbor.
- Na nedeljo sv. Trojice (27. 5.) bo praznik prvega svetega obhajila. Imamo pet
prvoobhajank: Gaja Štimac, Katarina Opeka, Nina Turk, Tia Relič in Zala Gerbec. Molimo
za njihove družine. Goduje naš blaženi Alojzij Grozde, ki je zapisal: Jezus v obhajilu,
sonce mojega življenja. Naj to velja za vse nas, predvsem pa za naše prvoobhajanke. Na
Rakovniku v Ljubljani ob 15.00 Marijanski romarski shod, ki ga vodi naš birmovalec g.
Franci Šuštar.
- Cerkveno se oklicujeta pred poroko naš faran Janez Modic in Manca Petrovčič iz Cerknice.
- Na razpolago Družina, Ognjišče in mesečna oznanila.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo Božjega žegna.

