TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA– 17. maj 2020
SVETE MAŠE IN GODOVI
17.
5.
ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Jošt, puščavnik
18. 5. ponedeljek,
Erik, kralj
19. 5. torek,
Urban, papež
20. 5. sreda, Teodor, škof
21.

5.

Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

Bločice (11.00)
Bločice (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Lipsenj (18.00)
Grahovo (19.00)
četrtek, Grahovo (19.00)

GOSPODOV VNEBOHOD

22. 5. petek, Marjeta,
redovnica
23. 5. sobota, Renata,
spokornica
24.
5.
SEDMA
VELIKONOČ. NEDELJA,
MARIJA POMOČNICA

Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)
Grahovo (11.00)

++ starši ŠTIMAC in MIHELIČ
++ Alojz KUZMA in
Jože PRIJATELJ
+ Pavla ŠTRITOF, obletna
Prošnji dan za blagoslov polj
Po namenu
Prošnji dan za blagoslov polj
V zahvalo iz ljubezni do Boga
Prošnji dan za blagoslov polj
+ Rok MIHELČIČ, obletna
++ Srečo ANZELJC, ob roj.
dnevu, in sorodniki
+ teta Marija PANTAR
+ Ivana ZEMLJAK, ob rd in godu
+ Andrej TELIČ
++ starši TURK (Retje 45)
Za prvoobhajance
Po namenu
Za župljane in prvoobhajance

- Danes so zaradi varnostne razdalje v Grahovem tri sv. maše. Verniki si zakrijejo usta in
nos z masko ali s šalom ali z ruto in si razkužijo roke. Obhajilo lahko prejmejo samo na
roke. Razdalja med dvema osebama je 1, 5 metra. Samo družine in osebe iz skupnega
gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
- Po vaseh bodo sv. maše za blagoslov polj: vremenski blagoslov in litanije vseh
svetnikov.
- Tudi ta teden zaradi strahu pred koronavirusom ni nobene dejavnosti v župniji razen
sv. maše in zakramentov pod določenimi pogoji (krst, poroka in pogreb).
- Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi. V mesečnih
oznanilih je molitev za zdravje zoper koronavirus. Lahko prižgemo doma sveče.
- V četrtek, 21. 5., na praznik Gospodovega vnebohoda, pridejo starši s prvoobhajanci k
sv. maši ob 19.00. Sledi srečanje in vaje: procesija, branje, spoved otrok, merjenje
oblekic.
- Šmarnično branje opravimo pri vsaki sveti maši, lahko pa besedilo najdete tudi na
spletni strani. Listke s plakati so otroci dobili na dom.
- Prvo sv. obhajilo bo naslednjo nedeljo ob 11.00 pri isti sv. maši za vseh osem otrok z
dovoljenjem škofa Šuštarja. V cerkvi bo prostor samo za povabljene od slavljencev na

dovoljeni razdalji. Prvoobhajanci pa so: Grega, Job, Karla, Klara, Lenart, Nika, Ula in
Val. Molimo za njih. Vsi drugi pridite k sv. maši ob 9.00 ali pa v Žerovnico ob 10.15.
- Vsem, ki ta teden godujete ali imate rojstni dan ali kak jubilej, voščim božjega
blagoslova.

