TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
PETA VELIKONOČNA NEDELJA - 19. maj 2019
SVETE MAŠE IN GODOVI
19.
5.,
VELIKONOČNA
NEDELJA, Celestin, papež
20. 5., ponedeljek, Lucifer, škof
21. 5., torek, mehiški mučenci
22. 5., sreda, Marjeta Kasijska,
redovnica
23. 5., četrtek, Socerb,
mučenec
24. 5., petek,
Marija, Pomočnica kristjanov
25. 5., sobota, Beda, duhovnik
26.
5.,
VELIKONOČNA
Filip Neri

ŠESTA
NEDELJA,

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

++ iz družine KOVAČ
+ Jože TELIČ (Lipsenj 1)
Za župljane
Ivana ZEMLJAK, obletna
++ Franc IVANČIČ,
starši OBREZA
Bločice (18.00)
++ iz družine GREGORIČ
(Bločice 2)
Grahovo (19.00)
+ Jože ŠVIGELJ st., obletna
Lipsenj (18.00)
Za blagoslov polj
Grahovo (19.00) + Stanislav KOMIDAR, ob rd
Bločice (18.00)
Za blagoslov polj
Grahovo (19.00)
++ iz družine TURK (Retje 4)
Grahovo (9.00)
za prvoobhajance in
++ Amalija, ob rd, Anton ŠEGA
Žerovnica (11.00) Za župljane

- 19. 5. je nedelja, ko v Grahovem pri sv. maši sodelujejo otroci tretjega razreda. Ob
16.00 bo sestanek animatorjev za letošnji oratorij. Vabljeni!
- 20. 5. začenjamo devetdnevnico v pripravi na prvo sv. obhajilo. Po sv. maši bo med vajo
tudi sestanek za starše. Prvoobhajanci prihajajo vsak dan k sv. maši in šmarnicam v
Grahovo. Po sv. maši sledijo vaje za prvoobhajance. En dan v tednu bomo s starši in otroci
šli pomerit oblekice v Stari trg.
- V sredo je verouk po razporedu, razen 2. razred, ki ima zvečer po sv. maši devetnevnico.
Po sv. maši spoved za prvoobhajance.
- V četrtek med sveto mašo bo priložnost za sveto spoved staršev prvoobhajancev.
- V petek popoldne pripravljamo župnišče, cerkev in mlaje za praznik.
- 25. 5. je sobota pred prvim obhajilom in ob 11.00 delavnice za otroke. Cerkveno se bosta
poročila in se oklicujeta Natalija Godeša in Michele Trani.
- V nedeljo, 26. 5., je v naši župniji bo praznik prvega svetega obhajila. Veseli smo
kar desetih naših otrok, in sicer so to: Brina Kovač, Gabrijel Mihelčič, Izak Šemrov,
Jakob Korče, Kristina Modec, Lana Šega Hiti, Laura Ule, Lucas Žigart, Nejc Lekšan
in Primož Zabukovec. 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 šele ob 11. uri.
- Priporočam verski tisk: novo Družino, za mesec maj pa Ognjišče in oznanila.
- Vsem, ki ta teden godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, želimo obilo Božjega
žegna.

